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INTRODUCCIÓ
Aquest és el novè dels anuaris ornitològics 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
primera vegada, i amb la voluntat d'ampliar l'àmbit de registre, s'inclou les citacions
interessants d'altres grups animals a més dels ocells, així com un estudi preliminar de
les espècies de plantes superiors presents a la quadrícula EG02. D'aquí el canvi o
ampliació del nom.
Malgrat que a l'anterior anuari s'expressava l'excepcionalitat de la incorporació de la
fotografia d'un niu a la portada, aquest any s'ha repetit el fet i s’ha posat el retall d’una
imatge d’un niu. Com en l'altre cas, aquesta fotografia va ser presa amb la tècnica de
digiscoping (càmera acoblada a un telescopi), a una distància prudencial, sense
ocasionar cap molèstia a la parella reproductora, que va continuar normalment amb
les seves tasques reproductores. En tot cas, es tracta de la documentació de la
primera dada de reproducció exitosa coneguda de pica-soques blau Sitta europaea a
la vall del Ridaura.

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 2016.

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
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Els criteris emprats en la selecció i inclusió de citacions són els següents:
-

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

-

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

-

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

-

Reproductiu: dades de nidificació a la zona.

-

Etològic: comportaments d’interès o poc habituals.

-

Morfològic: ocells amb formes o coloracions atípiques.

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

METODOLOGIA D’OBTENCIÓ DE DADES
La gran majoria de les dades prové de comunicacions personals, fruit d’una activitat
d’observació ornitològica regular i constant, encara que no professionalitzada.
Aquest any s’ha recuperat una dada de papamosques gris Muscicapa striata, del
2010-2011, de la subespècie M. s. tyrrhenica que, en cas de ser homologada,
constituiria la primera citació d’aquesta subespècie a l'estat espanyol.
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 de milà negre Milvus migrans, dos d'aligot comú Buteo buteo, cinc d’òliba Tyto
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alba, dos de duc Bubo bubo, cinc de xot Otus scops, dos de gamarús Strix aluco i
cinc de mussol comú Athene noctua.
A primers d'octubre, per la Diada Mundial dels Ocells, al Parc dels Estanys de Platja
d’Aro, es va portar a terme una sessió divulgativa d'anellament, on es van capturar i
marcar una quinzena d'ocells.
D’altra banda, es va continuar amb la labor sistemàtica de lectura d’anelles a
distància amb telescopi, centrada en el gavià argentat Larus michahellis. Aquesta
activitat, com en altres anys, porta associada la lectura d’anelles d’altres espècies de
gavians, així com la detecció d’exemplars d’espècies escasses, com el gavià argentat
de potes roses Larus argentatus o el gavià caspi Larus cachinnans.
Aquest any s’ha de remarcar la lectura de l'anella d'un bernat pescaire Ardea cinerea,
un ocell valencià de primer any, que va romandre diversos mesos al Parc dels
Estanys.
- Projectes coordinats per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO).
Durant el 2016, s'ha continuat amb la participació al 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.
Aquest any s’ha continuat amb els treballs de camp pel nou Atles d’ocells nidificants a
Catalunya, coordinat per l’ICO, amb el que es col·labora amb l’assignació de
quadrícules i l’aportació de dades del territori de la vall.
- 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. En tot cas
s'ha comptat amb algunes valuoses observacions
fetes des d'embarcació.
Dins el marc del control de caixes niu, s’ha
continuat el control de les destinades al gaig blau
Coracias garrulus, instal·lades als plans de Solius
i de Panedes. Malgrat la presència a la zona
d’algun ocell durant el pas de primavera, no es té
evidències de nidificació d’aquesta espècie.
També s'ha controlat les caixes niu per a diferents
espècies de rapinyaires nocturns. En general,
l'ocupació ha estat molt baixa. Només el xot Otus
scops les ha ocupat de manera intensa, tot i que
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la majoria han estat depredades. També se n'ha instal·lat alguna més com la de la
imatge, destinada a gamarús, a la font d'en Marsillach, a Castell-Platja d'Aro.
Per fi, s’ha de comentar que s’ha continuat amb la recerca de rapinyaires nocturns,
aquest any continuant la participació al programa NOCTUA, gestionat per SEOBirdLife.

ESTRUCTURA
El primer que trobem és un resum de l'any des del punt de vista ornitològic que també
inclou comentaris sobre fets que afecten la nostra fauna en general i a la ornítica en
particular.
Les espècies d’aus detectades a la vall del Ridaura durant el 2016 es relacionen en
dues llistes. La primera, o llistat general, inclou les espècies de presència natural a
casa nostra (amb una addenda, al final, per incloure alguna dada antiga). 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, 2015).
A cada espècie trobem, en primer lloc, el nom català emprat a la Llista patró dels
ocells de Catalunya (Gil-Velasco i altres, 2015). Immediatament sota seu, el nom
científic. Els noms apareixen en color grana en el cas de tractar-se d’un tàxon de
nova detecció a la vall. Per a cada espècie es descriu el seu estatus actual a l’àrea
d’estudi i, en alguns casos, es fa un comentari sobre algun aspecte interessant.
Segueixen les citacions en ordre cronològic. Per a cada citació es dóna la següent
informació: nombre, edat i sexe dels exemplars, si se sap, lloc i/o municipi, data(es)
de l’observació i qualsevol altra informació rellevant que varia d’una citació a una
altra. Finalment, entre parèntesi, els codis dels autors de l’observació. Quan es tracta
de citacions obtingudes de fonts bibliogràfiques, es detalla la(es) referència(es) d’on
s’ha extret la informació. Les citacions d’espècies sotmeses a homologació per part
del CAE (Comitè Avifaunístic Empordanès) (CAE, 2013), el CAC (Comitè Avifaunístic
de Catalunya, 2016) o el CR-SEO (Comité de Rarezas de la Sociedad Española de
Ornitología) (Rouco i altres, 2016), 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.
Com l’any passat, aquest 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.
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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 2016 i,
quan corresponen a alguna de les observacions citades, es marquen al text amb un
asterisc: *.
Com en altres anuaris també es recupera alguna citació antiga no publicada o, com
en aquest cas, s'amplia la informació ja que és molt rellevant.
Després de la part destinada als ocells segueixen les dedicades als altres grups
animals.
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 2016, es passa a enumerar, més o menys
cronològicament, les més significatives.
Com aquests darrers anys, l’àrea del Parc 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 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 migarció; seria el cas del morell de cap roig Aythia ferina, el corriol gros
Charadrius hiaticula o la boscarla dels joncs 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.
Aquest hivern (2015-2016) ha estat excepcionalment ric en observacions de reietó
Regulus regulus i lluer Carduelis spinus, fet que sembla que també s'ha donat a altres
contrades del territori català
Altres espècies escasses a la vall, presents a final de l’any 2015, continuaren la seva
hivernada a primers del 2016. En són exemples el xarxet comú Anas crecca, el bernat
pescaire Ardea cinerea, el rascló Rallus aquaticus, la fotja vulgar Fulica atra, el
becadell comú Gallinago gallinago, Pel que fa a la fotja Fulica atra, aquest ha estat el
sisè hivern consecutiu en realitzar una vertadera hivernada, localitzada, bàsicament,
al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb comptats exemplars a la desembocadura
del Ridaura.
Només de començar l’any, el 3 de gener, a Castell d'Aro, es detecta i captura un
esparver Accipiter nisus amb dificultats per volar, ja que tenia un tret d'escopeta a una
de les ales. El 24 de gener es comprova la caça il·legal de durbecs Coccothraustes
coccothraustes a les Gavarres, al terme de santa Cristina d'Aro. Aquest fet es posa
en coneixement del Cos d'Agents Rurals.
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El 6 de gener, es va fer la primera
observació hivernal a la vall
d'arpella
vulgar
Circus
aeruginosus, i el 17 del mateix
mes, la quarta de griva cerdana
Turdus pilaris i la segona de múnia
roig Amandava amandava.
Al
dormidor
d’esplugabous
(Bubulcus ibis), format a finals
d’agost del 2015 al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro, es comptà
cent
vuitanta-cinc
exemplars
durant
el
cens
de
gener
d'aquàtiques i marines. D’altra
banda el dormidor de corbs marins
grossos (Phalacrocorax carbo) ha continuat a l’illa central i a la robínia del costat de
ponent, amb un total de dotze exemplars durant el mateix cens.
A mitjan febrer es fa una extraordinàriament primerenca observació de falciot pàl·lid
Apus pallidus.
El 3 de març, a la via ferrada de la cala del Molí
de Sant Feliu de Guíxols, es produí el rescat
d'un dels practicants d'escalada que havia
quedat immobilitzat en aquell indret. La dificultat
del rescat precisà la intervenció d'un helicòpter,
la qual cosa provocà el pànic als ocells que
estaven criant a la zona, corb marí emplomallat
Phalacrocorax aristotelis inclòs, en plena tasca
reproductora.
La primera setmana de març es fan les
observacions primaverals més primerenques
registrades a la vall de corriol petit Charadrius
dubius i cuereta groga Motacilla flava, així com
la més tardana de daurada grossa Pluvialis
apricaria, al pla de Panedes. A finals de la
segona desena de març també es fa
l'observació més tardana de lluer Carduelis
spinus i la més primerenca de còlit gris Oenanthe oenanthe.

A mitjan març es declara un petit
incendi al tram final del Ridaura,
prop de la desembocadura,
curiosament al mateix lloc d'altres
anys
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La bassa "de les reinetes", abans i després de l'agressió.

A finals de març es produeix una brutal agressió entre el mas Maig i el mas Ros, amb
destrucció de bosc, sotabosc i una bassa, que era un lloc de reproducció de diferents
espècies d'amfibis i d'ocells, i que comptava amb la presència d'espiga d'aigua
Potamogeton polygonifolius, planta escassa i protegida. Els Agents Rurals van
aixecar la corresponent acta. Els fets també es van posar en coneixement de
l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro. Sembla ser que els responsables han endegat un
pla de recuperació de l'indret.
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).
A primers d'abril, a la vora oriental de la vall, es fa la segona i tercera citacions de
pica-soques blau Sitta europaea. Al mateix temps, la segona de mosquiter comú
siberià Phylloscopus collybita tristis i la vuitena de colltort Jynx torquilla, així com la
novena i més primerenca observació a la vall de còlit ros Oenanthe hispanica. També
unes molt primerenques citacions de guatlla Coturnix coturnix, bosqueta comuna
Hippolais polyglotta, papamosques gris Muscicapa striata i oriol Oriolus oriolus.
A finals d'abril es produeix una entrada rècord de xivitona Actitits hypoleucos i es fa
una nombrosa observació de trobat Anthus campestris, espècie que no es citava a la
vall des de 2009.. També, i per primera vegada a la vall, s'identifica, almenys, un
exemplar de papamosques gris balear Muscicapa striata balearica.
El primer de maig s'observa, per primera vegada a la vall, un exemplar de piula
grossa Anthus richardi. A primers d'aquest mes, també es fa sengles tardanes
observacions d'ànec cullerot Anas clypeata i de gavina cendrosa Larus canus i la
cinquena observació d'oca vulgar Anser anser. La segona quinzena de maig
apareixen dos exemplars de pinsà trompeter Bucanetes githagineus, segona citació
d'aquesta espècie a la vall i tercera per a Catalunya.
Pel que fa a la cria, per sisè any consecutiu, la parella d’oques egípcies Alopochen
aegyptiaca va criar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro i una altra parella va fer-ho a
la bassa de rec de can Perera, a Panedes, Llagostera; segona localitat de cria a la
vall. Per primera vegada a la vall es va constatar la cria de pica-soques blau Sitta
europaea. En canvi, la fotja vulgar Fulica atra aquest any va desaparèixer de la zona
durant l'estació reproductora. Com en anys precedents, una altra espècie que va niar
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a la vall, tot i que amb pocs efectius (2 a 3 territoris), és la boscarla de canyar
Acrocephalus scirpaceus.
Respecte als rapinyaires diürns, es va detectar tres nius ocupats de milà negre Milvus
migrans, un prop de can Perera, a Panedes, Llagostera, segon any consecutiu de cria
a aquest lloc; un altre prop de can Pata i un altre a tocar de l'abocador de Solius. Per
fi, després de les contínues observacions durant tota l’estació reproductora al pla de
Solius, a Santa Cristina d’Aro, i al de Panedes, a Llagostera, es localitza un niu
ocupat d’aligot comú Buteo buteo; primera dada certa de nidificació a la vall. A la
segona quinzena de juny es detecta sengles mascles cantant de cotxa cua-roja
Phoenicurus phoenicurus i tallarol gros Sylvia borin, fets que constitueixen els primers
indicis de cria a la vall per a aquestes dues espècies. A primers de juliol es detecta
tres durbecs Coccothraustes coccothraustes al Ridaura, al seu pas per Solius, prop
d'on l'any 2013 ja es va detectar una parella, el que constitueix un segon indici de
reproducció a la vall. 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. Es va observar un niu ocupat de corb Corvus corax, emplaçat dalt d'un pi, fet
no gens habitual en aquesta espècie que prefereix niar a roquissars.
Per fi, el quart intent seriós documentat de nidificació a la vall d’una parella d’àguila
cuabarrada Aquila fasciata, instal·lada al massís de l’Ardenya, va tenir èxit i van
treure endavant dues femelles.
Per la revetlla de Sant Joan, i per
tal de protegir les postes de les
espècies nidificants a la zona del
Parc dels Estanys de Platja d’Aro,
com altres anys, l’Ajuntament
només procedí a la col·locació de
cartells de prohibició de crema de
petards i a la instal·lació de
tanques als accessos a la
carretereta paral·lela al Ridaura. El
resultat no va ser el desitjat i no es
va evitar la crema massiva
d’artefactes pirotècnics. Si no es
reforça aquestes mesures amb
presència policial, s'ha demostrat,
any rere any, que són completament ineficaces.
Es va tornar a comptar amb la presència estival més o menys continuada d’uns pocs
exemplars, no reproductors, de quatre espècies d'ardeids: el martinet de nit
Nycticorax nycticorax, el martinet blanc Egretta garzetta, l’agró roig Ardea purpurea i
el bernat pescaire Ardea cinerea.
A mitjan juliol es fan sengles observacions, sorprenents per la data, d'agró blanc
Egretta alba i gavià argentat de potes roses Larus argentatus.
L'estiu del 2016 ha estat un dels més càlids i secs dels que es té constància a casa
nostra (Generalitat de Catalunya, 2016). Aquest fet ha causat un baix nivell d'aigua
del Parc dels Estanys de Castell-Platja d'Aro.
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En un altre ordre de coses, com cada any, davant de can Barella, a Panedes, es
procedí a plantar una parcel·la amb gira-sol, amb l'única finalitat de servir d'esquer. El
camp s'envolta de llocs de tir constituïts per tres grans bales cilíndriques de palla, a
cadascun dels quals s'amaga un tirador. Especialment els primers dies de
l'anomenada "Mitja veda", quan tudons, tórtores i altres ocells acudeixen, enllaminits i
confiats a menjar pipes, són massacrats per un col·lectiu que no es pot qualificar de
caçadors.
A finals d'agost es detecta, per segona vegada a la vall, un exemplar de cuereta
citrina Motacilla citreola.
Acabant el mes d’agost, es començà a formar el dormidor d’esplugabous Bubulcus
ibis al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. Aquest any, a l’illa est, la del roure.
Durant el pas de tardor es va produir citacions primerenques de falcó de la reina
Falco eleonorae, boscarla dels joncs Acrocephalus schoenobaenus, escorxador
Lanius collurio, una de tardana d'agró roig Ardea purpurea i les úniques citacions
tardorals a la vall de falcó cama-roig Falco vespertinus i pigre gris Pluvialis squatarola.
També les segones citacions durant el pas de tardor de capó reial Plegadis falcinellus
i còlit ros Oenanthe hispànica i la segona i tercera de, territ tresdits Calidris alba.

12/112

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2016

Durant la primera desena d'octubre es fa una molt primerenca citació de becadell sord
Lymnocriptes minumus.
A mitjan octubre es produeix un fenomen de pluges intenses que fa pujar
considerablement els nivells d'aigua del Ridaura, dels Estanys i de la bassa del Dofí.
Pocs dies després, es fa la segona observació a la vall de xixella Columba oenas,
espècie que no es citava a la vall des de la dècada dels vuitanta del segle passat
(Alvarez, 1999).
Durant la segona quinzena d'octubre es produeixen les observacions més tardanes a
la vall de territ tresdits Calidris alba, boscarla dels joncs Acrocephalus schoenobaenus
i mastegatatxes Ficedula hypoleuca.

Al novembre, l'ACA escomet una neteja de la vegetació al·lòctona del tram final de la
llera del Ridaura. D'altra banda, membres del Grup de Natura Sterna fan una gran
neteja a la bassa del Dofí.
A primers de desembre, i després dels
indicis de primers d'octubre, es constata
la cria de bec de corall senegalès
Estrilda astrild. Al mateix temps, es fa
una molt tardana citació d'oreneta vulgar
Hirundo rústica.
A mitjan desembre es detecta una certa
mortaldat de coloms prop del Tennis
d'Aro, fet que ja es produí l'any passat
amb pardals. Davant la sospita d'un
enverinament intencionat, es notifica el
cas al Cos d'Agents Rurals.
Per primera vegada a la vall es dóna un
cas d'hivernada d'un ànec cuallarg Anas
acuta.
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Durant la segona quinzena de desembre es produeix un episodi de forts vents i
temporal que no tant sols impedeix el desguàs del Ridaura al mar, sinó que aquest
entra terra endins. Tot plegat fa pujar notablement el nivell del tram inferior del riu i
dels recs de les rodalies.
A final d'any es descobreix la tala i trinxat de
tres roures centenaris prop de can
Provensal, al terme de Santa Cristina d'Aro.
A finals de desembre es produeix el primer
registre a la vall d'esmerla Falco
columbarius i es confirma la presència de
llúdriga Lutra lutra a la zona del Parc dels
Estanys – Desembocadura del Ridaura.

Continuen les mostres de manca de
civisme per alguns propietaris de
gossos i de vigilància per part de
l'autoritat municipal al Parc dels Estanys
de Platja d’Aro, amb les consegüents
molèsties a aus i observadors. Una
vegada posats els fets en coneixement
de l'Ajuntament, es reparà la tanca
cinegètica
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També algunes imatges d'altres accions incíviques al Parc dels Estanys de Platja
d’Aro, que es produeixen any rere any.
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LLISTAT GENERAL

Oca vulgar __________________________________________________________
Anser anser
Estatus: migrant ocasional.
Els dies 6.V i 17.V, un exemplar al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro;
cinquena citació d’aquesta espècie
a la vall (RMT, CAC)*.

Ànec blanc __________________________________________________________
Tadorna tadorna
Estatus: migrant molt escàs, i
divagant a l’hivern; irregular.
Els dies 27.II i 28.II, un mascle al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro;
el 29.II, és a la desembocadura del
Ridaura (LHM, RMT, GSP)*.

Ànec xiulador ________________________________________________________
Anas penelope
Estatus: hivernant i migrant molt
escàs i irregular.
L'1.XI, una femella al Ridaura, a
l'alçada de la depuradora de
Castell d'Aro (CAC)*.
El 26.XI, dos mascles al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (CAC,
RMT).
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Ànec griset__________________________________________________________
Anas strepera
Estatus: hivernant i migrant molt escàs i irregular.
Del 10.VIII al 13.X, un exemplar a
la bassa del Dofí de Castell d'Aro
(CAC, RMT, JRG)*.
Els dies 21.VIII, 22.VIII, 24.VIII,
28.VIII, 7.IX i 11.IX, un exemplar al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro
(RMT, CAC).
Els dies 7.IX i 11.IX, un exemplar
tipus femella al Parc dels Estanys
de Platja d'Aro (RMT).
El 10.IX, un exemplar tipus femella
a la desembocadura del Ridaura
(CAC).
El 20.IX, un mascle a la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC).
El 25.IX, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).
Els dies 15.X i 16.X, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).
Els dies 18 i 19.X, un mascle jove al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 21.X és a la
desembocadura del Ridaura i del 24.X a l'1.XI, a la bassa del Dofí de Castell d'Aro
(CAC, RMT, XIP).
Del 3.XI al 6.XI, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 18.XI hi trona a
ser (RMT, CAC).
Els dies 7.XI i 9.XI, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT, JRG).
Xarxet comú _________________________________________________________
Anas crecca
Estatus: hivernant i migrant escàs però regular. Detectat des de la primera quinzena
d’agost a mitjans de març.
Des de primers d'any fins al 3.III,
continua la presència a la bassa
del Dofí de Castell d'Aro, amb un
màxim de sis exemplars els dies
11.I i 16.I (CAC, RMT, JRG)*.
Al Parc dels Estanys de Platja
d’Aro continua les observacions
d'exemplars hivernants fins el 17.II,
amb un màxim de cinc exemplars
els dies 3.II i 8.II (CAC, RMT,
JRG).
El 8.I, quatre exemplars al Ridaura,
a l'alçada de can Bada (JRG).
El 17.I, quatre exemplars a la
desembocadura del Ridaura; el 6.II, un (CAC).
Del 29.VIII al 31.VIII, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC).
De l'1.IX al 3.IX, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; del 7.IX al 9.IX, un
(CAC, RMT).
Els dies 16.IX i 19.IX, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera
(CAC).
El 25.IX, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 26.IX, un (CAC, RMT).
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El 8.X, sis exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 9.X i 10.X, cinc,
l'11.X, quatre, el 12.X, dos (CAC, RMT, JRG).
El 9.X, tres exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).
Del 8.X al 27.XII, presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb
màxims de vuit exemplars (dos mascles i sis femelles) els dies 7.XII i 27.XII i deu
exemplars (quatre mascles i sis femelles) els dies 18.XII, 20.XII, 24.XII i 25.XII (CAC,
RMT, MAC, RCA).
Del 13.X al 9.XII, presència continuada a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, amb un
màxim de vuit exemplars (dos mascles i sis femelles) el 3.XII; sembla ser que aquests
exemplars són els mateixos de la citació anterior que van d'un lloc a l'altre i no tots a
l'hora (RMT, CAC, JRG, XIP, MAC).
El 16.X, un exemplar al Ridaura, prop del pont del Remei (CAC).
El 5.XI, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 7.XI, un (CAC, JRG).
Ànec collverd ________________________________________________________
Anas platyrhynchos
Estatus: resident i nidificant
relativament comú.
El 9.I, durant la realització del cens
d’aquàtiques hivernants, s’assoleix
la xifra de cent quaranta-dos
exemplars (CAC, RMT).
El 24.III, primera llocada a la vall, a
la desembocadura del Ridaura
(JRG).
El
23.IX,
còpula
a
la
desembocadura
del
Ridaura
(RMT).
Els dies 1.XI i 20.XII, còpules al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro
(CAC).
Els dies 25.XI i 26.XI, sengles
còpules a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC)*.
Ànec cuallarg ________________________________________________________
Anas acuta
Estatus:
hivernant
i
migrant
especialment al pas de tardor; molt
escàs i irregular.
Els dies 21.IX, 23.IX, 25.IX, 26.IX i
8.X,
una
femella
a
la
desembocadura del Ridaura (CAC,
RMT)*.
L'1.X, la femella detectada el mes
anterior a la desembocadura del
Ridaura, apareix riu amunt a
l'alçada de la depuradora (CAC).
El 15.X, una femella al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (RMT).
A partir del 4.XI i fins el 31.XII, una
femella es mou entre el Parc dels
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Estanys de Platja d'Aro, la desembocadura del Ridaura, la bassa del Dofí i el Ridaura,
a l'alçada del pont del Remei; no es descarta que sigui el mateix exemplar detectat per
primera vegada el 21.IX. (RMT, CAC, JRG).
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 16.VIII al 28.VIII, un exemplar a
la bassa del Dofí de Castell d'Aro
(CAC, RMT, XIP)*.
El
29.VIII,
un
exemplar,
probablement el de la citació
anterior, al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro (CAC).

Ànec cullerot ________________________________________________________
Anas clypeata
Estatus: hivernant i migrant, molt escàs i irregular.
Els dies 26.III i 27.III, un mascle al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro
(CAC)*.
El 29.IV, una parella al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (CAC).
Del 3.V al 6.V, un mascle a la
desembocadura del Ridaura; el
7.V, és al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro. Darrera i tardana
citació primaveral (RMT, CAC)*.
El 24.VIII, sis exemplars al Parc
dels Estanys de Platja d'Aro;
primera citació postnupcial (CAC).
Els dies 16.IX i 17.IX, un mascle a
la desembocadura del Ridaura; el
19.IX, el mascle i la femella de la citació següent (CAC, JRG).
El 18.IX, un mascle (probablement el mateix de la citació anterior) i una femella, al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).
Els dies 8.X, 18.X, 19.X, 27.X i 4.XI, dues femelles al Parc dels Estanys de Platja
d'Aro; el 9.X, una (CAC, RMT).
Del 9.X a l'11.X, dues femelles a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT, JRG).
Del 13.X al 2.XI dues femelles (molt probablement les de les citacions anteriors) a la
bassa del Dofí de Castell d'Aro; del 7.XI a l'11.XI hi tornen a ser, del 25.XI al 28.XI i el
18.XII, una (RMT, CAC, XIP, JRG).
Del 4.XI al 6.XI, dues femelles (molt probablement les de la citació anterior) al Parc
dels Estanys de Platja d'Aro; el 18.XI, una (RMT, CAC).
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De l'1.XII al 26.XII, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 5.XII i
6.XII, dues; no es descarta que siguin les de les citacions anteriors. (CAC).
Morell de cap roig ____________________________________________________
Aythya ferina
Estatus: migrant molt escàs i
irregular.
Els dies 21.VII, 22.VII i 27.VII, un
exemplar a la desembocadura del
Ridaura (CAC)*.
L'1.IX, un exemplar al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (RMT).
El 19.X, un mascle al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Guatlla ______________________________________________________________
Coturnix coturnix
Estatus: migrant molt escassa i irregular.
El 12.IV, almenys dos exemplars canten a pla de Panedes; primera i primerenca
citació de l’any (ECX).
Els dies 29.IV, 5.V, 23.V i 2.VI, almenys dos exemplars prop de can Perera, a
Panedes, Llagostera; del 14.V al 21.V, almenys un, els dies 6.VI i 11.VI quatre, el
25.VI un (CAC, OBX, GSP, CWX, JRG, JGB).
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.
Els dies 24.I, 2.III i 31.III, 24.VII, un
exemplar prop del Tennis d'Aro; els
dies 7.IV, 11.IV i 13.IV, dos (JRG).
El 3.IV, dos exemplars prop del
restaurant Les Panolles, a Santa
Cristina d'Aro (JGB).
El 13.IV, dos exemplars prop del
mas Candell, a Platja d'Aro; el 6.V,
un (JRG, CAC).
El 24.IV, dos exemplars prop de
Solius (JRG)*.
El 29.IV, dos exemplars a les
Eroles, a Castell d'Aro (CAC).
El 10.VI, dos exemplars prop del Mas Trempat (RMT, JRG).
El 18.VIII, vuit exemplars prop del Tennis d'Aro (JRG).
El 28.VIII, almenys tres exemplars prop del molí d'en Reixach, a Solius; el 16.IX, un
(CAC).
El 19.XII, un exemplar prop del Tennis d'Aro (RMT).
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Faisà _______________________________________________________________
Phasianus colchicus
Estatus: resident escàs. Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments
que realitza el col·lectiu de caçadors.

Aquest any s’ha reproduït al Parc dels Estanys de Platja d’Aro i, almenys una parella,
als horts de Castell d’Aro i una altra prop del camp de futbol de l'Aro, a Tallades
(CAC, RMT, JBL, JRG)*.
Cabusset ____________________________________________________________
Tachybaptus ruficollis
Estatus: resident i nidificant comú. Regular com hivernant i en migració.
El 9.I, durant la realització del cens d’aquàtiques, s’assoleix la xifra de setze
exemplars (CAC, RMT).
Aquest any ha criat al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, a la bassa del Dofí, als
estanys del golf de Mas Nou i del golf Costa Brava, a la bassa de can Perera, a
Panedes, Llagostera, i a la desembocadura del Ridaura. (CAC, RMT, JRG, JBL,
CWX, JGB).
Cabussó collnegre ____________________________________________________
Podiceps nigricollis
Estatus: hivernant i migrant escàs i irregular.
El 28.III, un exemplar front el port
de Sant Feliu de Guíxols (JBL).
De l'11.IX al 26.IX, un exemplar
juvenil a la desembocadura del
Ridaura; del 19.IX al 21.IX, dos
(CAC, RMT, JRG, JL)*.
Els dies 4.X i 8.X, un exemplar
adult a la desembocadura del
Ridaura (RFX, CAC, RMT).
El 13.XI, un exemplar prop de la
punta d'en Bosch, a Sant Feliu de
Guíxols (JBL).
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Baldriga cendrosa ____________________________________________________
Calonectris diomedea
Estatus: migrant regular, escassa a l’estiu.
El 20.III, no menys de tres exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de
Guíxols; primera citació de l’any (CAC).
El 14.IV, uns cent-cinquanta exemplars front Platja d'Aro (RMT).
Baldriga mediterrània _________________________________________________
Puffinus yelkouan
Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l’hivern; escassa a l’estiu.
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.

Mascarell ____________________________________________________________
Morus bassanus
Estatus: relativament abundant durant els passos migratoris i a l’hivern; molt escàs a
l’estiu, estació durant la qual només s’observa exemplars immadurs.
El 29.V, un exemplar, en vol front Platja d’Aro; darrera citació prenupcial (CAC).
El 19.X, un exemplar en vol, costa amunt, front Platja d’Aro; primera citació
postnupcial (CAC).
Corb marí gros _______________________________________________________
Phalacrocorax carbo
Estatus: abundant durant l’hivern i els passos migratoris. És present a casa nostra
des de l’agost a la segona quinzena de maig.
Presència hivernal al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de vint-i-dos
exemplars, el 21.III, (CAC, RMT, JRG, JCM, RCA, MB).
El 9.I, durant el cens d’aquàtiques, no menys d'onze exemplars al dormidor de la
punta d'en Bosch, onze al de cala Jonca i dotze al dels estanys de les Escoles de
Platja d'Aro (CAC, RMT, JRG).
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Els dies 7.II i 8.II,
es
documenta
magníficament el
tipus
d'alimentació i la
competència
intraespecífica
d'aquesta
espècie al Parc
dels Estanys de
Platja
d'Aro
(RMT)*.

El 2.IV, un estol de cinquanta-sis exemplars sobre Sant Feliu de Guíxols; més tard és
observat a la desembocadura dels Ridaura (CAC, RMT).
El 17.IV, un exemplar, al Parc dels Estanys de Platja; darrera citació prenupcial
(CAC).
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Els dies 3.IX i 4.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació
postnupcial (JRG, CAC).
El 25/09/16, pas intens, en direcció sud, en forma de grupets sobre Castell d'Aro
(JRG).
Almenys des del 23.XII, un exemplar anellat al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; una
lectura parcial de l'anella sembla que permet sospitar que es tracta d'un ocell anellat a
Suïssa. Els dies 14.II i 21.II ja s'havia llegit exactament la mateixa part de l'anella
(CAC, RMT).
Corb marí emplomallat ________________________________________________
Phalacrocorax aristotelis
Estatus: resident, relativament abundant
durant tot l’any.
El 9.I, durant el cens d’aquàtiques, no menys
de deu exemplars al dormidor de la punta
d'en Bosch, vuit al de cala Jonca i dos al de
la punta d'en Pau (CAC, RMT, JRG, JBL,
LHM).
Els dies 9.I i 10.I, s'observa un adult entrant al
niu entre les Sofreres i cala Jonca, a Sant
Feliu de Guíxols (CAC, JBL).
Una parella es reprodueix amb èxit al sector
de la punta d'en Bosch de Sant Feliu de
Guíxols (JRG)*.
El 3.VII, s'observa un exemplar marcat amb
anella blanca i inscripció negra (L47), als
Esculls, a Castell-Platja d'Aro; aquest ocell
havia estat marcat com a poll a l'illa de l'Aire,
a Menorca, el 12/.III.2014 (JBL).
Aquest any tampoc s’ha ocupat el niu de la
cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols, però sí entre les Sofreres i cala Jonca, tot i
que es perd la posta a causa de les molèsties d'un helicòpter en efectuar un rescat a
la via ferrada veïna (CAC, JBL, JRG).
Martinet menut _______________________________________________________
Ixobrychus minutus
Estatus: migrant molt escàs i irregular,
present, sobre tot, durant el pas prenupcial, a
partir de la primera quinzena d’abril i també
durant l’època de reproducció, sense que se
n’hagi confirmat la cria.
El 3.V, un exemplar a la desembocadura del
Ridaura (RMT).
Del 9.V al 16.V, un mascle a la bassa del Dofí
de Castell d'Aro (RMT, JRG)*.
El 4.VI, un exemplar al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro (CAC).
El 12.VIII, un exemplar a la desembocadura
del Ridaura (CAC).
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Martinet de nit _______________________________________________________
Nycticorax nycticorax
Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència d’alguns
ocells estivals no reproductors.
El 19.III, un exemplar al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro; primera
citació prenupcial (RMT).
L'1.IV, tres exemplars al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro; el 2.IV,
una dotzena, els dies 7.IV, 10.IV i
29.V cinc, els dies 8.IV i 27.IV un
(RMT, CAC RBX, JBL, JRG)*.
El 10.VII, un juvenil, al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro; primera
citació postnupcial (CAC).
Els dies 16.VII, 17.VII, 20.VII,
02.VIII, 12.VIII, del 30.VIII a l'1.X
un juvenil, al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro; el 21.VII un juvenil i un
adult, el 13.VIII un juvenil, un
segon any i un adult, els dies 14.VIII, 8.VIII i 19.VIII, un adult, els dies 20.VIII, 27.VIII,
28.VIII, 29.VIII, 3.IX, 5.IX, 7.IX, 8.IX, 10.IX, 12.IX i 16.IX dos exemplars, el 21.VIII,
cinc, els dies 22.VIII i 23.VIII sis, el 24.VIII, quatre, els dies 25.VIII, 1.IX i 9.IX tres, el
26.VIII, set (JRG, CAC, RMT, EB).
Martinet ros _________________________________________________________
Ardeola ralloides
Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència irregular
d’alguns
ocells
estivals
no
reproductors.
L'11.IV, cinc exemplars en vol a la
platja Gran de Platja d'Aro; primera
citació de l'any (JRG).
El 24.IV, 2.V i 3.V, un exemplar al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro
(CAC).
Els dies 29.IV i 30.IV, un exemplar
a la desembocadura del Ridaura; el
15.V, dos (CAC, RMT).
Del 2.V al 30.VI, un exemplar al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro;
els dies 14.V i 17.V, dos (AGX,
RMT, CAC, CWX, DDD, EFX)*.
El 29.V, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).
L'1.VII, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació
postnupcial (RMT).
Del 8.VII al 24.VII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, CAC).
Del 3.VIII al 9.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i, probablement el
mateix, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT).
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Els dies 6.VIII, 7.VIII, 12.VIII, 14.VIII i 17.VIII, un segon exemplar al Parc dels Estanys
de Platja d'Aro; el 13/08/16, dos exemplars (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 hivernants, el 9.I, es
comptà un mínim de cent vuitantacinc exemplars al dormidor del
Parc dels Estanys de Platja d’Aro
(CAC).
Presència hivernal a l’abocador de
Solius, amb un màxim d'almenys
vint-i-set exemplars, el 21.II. La
darrera observació va ser la d’un
exemplar el 2.IV (CAC).
El 28.IV, un exemplar al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro; darrera
citació prenupcial (CAC).
El 26.VI, un exemplar divagant a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 20.VII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació
postnupcial (JRG).
A finals d'agost, es torna a formar el dormidor al Parc dels Estanys de Platja d’Aro
(CAC).
El 19.XI, un exemplar a l'abocador de Solius; primera citació postnupcial a l'abocador
(CAC).
Martinet blanc ________________________________________________________
Egretta garzetta
Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Irregularment, hi ha alguns ocells no
reproductors durant l’època de cria.
Els dies 6.II, 20.III, 21.III, 7.IV, 9.IV, 10.IV, 13.IV, 18.IV, 21.IV, 23.IV, 24.IV i 28.IV, un
exemplar a la desembocadura del Ridaura; els 6.IV, quatre, els dies 16.IV i 17.IV, dos,
el 8.V, vint, xifra màxima de l'any (CAC, RMT, JRG).
El 14.II, un exemplar al Ridaura, a
l'alçada del càmping Vall d'Aro
(JBL).
Des del 6.III fins al 31.XII,
presència més o menys continuada
al Parc dels Estanys de Platja
d'Aro, amb màxims de cinc
exemplars els dies 30.VIII, 2.IX i
12.IX i set el 23.III (CAC, JRG,
JCM, RMT, JBL, AGX, CWX, DDD,
EFX, LHM, MBS, EB, ASK)*.
El 21.III, dos exemplars en vol,
sobre el mar, costa amunt (JBL).
El 27.III, un exemplar en vol costa
amunt front la desembocadura del
Ridaura (CAC).
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El 17.IV, un exemplar front la Belladona, a Platja d'Aro (PFL).
El 23.IV, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).
El 23.VII, un exemplar en vol, costa amunt, front la platja Gran de Platja d'Aro (CAC).
Del 4.IX al 18.IX, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, RMT).
El 19.IX, un exemplar a la bassa de rec, entre can Perera i can Barella, a Panedes,
Llagostera (AC).
Del 21.IX al 9.X un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 8.X, 14.X i
15.X, dos (CAC, RMT).
El 27.XII un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Fig.:2. Nombre d’ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2016).

Agró blanc __________________________________________________________
Egretta alba
Estatus: espècie en expansió, probablement ja
es tracti d’un migrant regular, encara que molt
escàs; més rar a la primavera.
El 13.III, un exemplar al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro (CAC, RMT)*.
El 2.IV, dos exemplars al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro (CAC).
Els dies 16.VII i 17.VII, un exemplar al Parc
dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, JRG).
El 22.VIII, tres exemplars al Parc dels Estanys
de Platja d'Aro (RMT).
El 6.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro (CAC, RMT).
El 29.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro (AGX).
El 6.X, almenys un exemplar al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (JQ).
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Bernat pescaire ______________________________________________________
Ardea cinerea
Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Hi ha alguns ocells no reproductors
durant l’època de cria.
Les càmeres-parany han permès descobrir una gran activitat dels exemplars
d'aquesta espècie al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, fet que explica la inactivitat
dels mateixos durant les hores de llum (JBL).
Presència d'uns pocs exemplars
durant tot l’any, especialment al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro,
amb xifres màximes durant els
passos migratoris: tretze exemplars
el 8.III i nou l'1.IX i el 19.IX (RMT,
CAC, JRG, JBL, JCM, CWX, JGB,
ML, JRB).
Del 3.VII al 19.IX, un exemplar amb
anella metàl·lica a la tíbia esquerra
i una altra de plàstic groc amb la
inscripció negra WC4 a la tíbia
dreta, al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro (CAC, RMT)*. El 16.X
es torna a observar i es llegeix la
numeració de l'anella metàl·lica
(9071464 – Spain) ; el 3.XI, encara present. Aquest ocell havia estat marcat quan era
un poll, el 15.V.2016, al Marjal dels Moros (València), a 370 Km en línia recta (CAC).

Fig.:3. Nombre d’ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2016).
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Agró roig ____________________________________________________________
Ardea purpurea
Estatus: migrador escàs i regular, sobre tot durant el pas prenupcial entre finals de
març i la primera quinzena de juny.
El de tardor s’estén des de mitjans
de juliol a mitjans d’agost.
El 24.III, un exemplar al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro; primera
citació de l'any. (MPG, CAC).
Els dies 2.IV i 9.IV, un exemplar a
la desembocadura del Ridaura
(CAC).
El 10.IV, cinc exemplars al Parc
dels Estanys de Platja d'Aro; els
dies 24.IV, 6.V, 21.V, 27.V i 29.V
un, el 9.V quatre, els dies 26.V i
18.VI un (CAC, RMT).
El 10.IX, un exemplar juvenil al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera i tardana citació (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 29.III, un exemplar, aparentment esgotat,
és capturat i lliurat als Agents Rurals, a
Castell d'Aro. Portava una anella octogonal
(HES-SH852) suïssa a la tíbia esquerra
(JRG)*.
El 9.IX, un exemplar prop del Tennis d'Aro
(JRG).
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Capó reial____________________________________________________________
Plegadis falcinellus
Estatus: migrador esporàdic.
El 6.IX, un exemplar al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro; cinquena
citació a la vall (CAC, RMT)*.

Aligot vesper ______________________________________________________
Pernis apivorus
Estatus: migrador regular.
El 14.V, almenys cinc exemplars en
vol cap al nord, prop de can
Perera, a Panedes, Llagostera; el
20.V
un
(CAC
i
altres
observadors)*.
El 15.IX, un exemplar, a Panedes,
Llagostera (TST).

Milà negre ___________________________________________________________
MIlvus migrans
Estatus:
migrant
abundant
que,
en
determinats
moments,
pot
presentar
concentracions elevades.
El 6.III, dos exemplars a l'abocador de Solius
i un més prop de can Barella, a Panedes,
Llagostera; primeres citacions de l'any
(CAC)*.
Nidificació als voltants de l'abocador de
Solius i prop de can Perera, a Panedes,
Llagostera. Nova localitat de cria prop del
Ridaura al seu pas per Llagostera. (CAC,
JRG, JBL, JGB).
El 23.IV, no menys de divuit exemplars a
l’abocador de Solius; el 12.VI, no menys de
dinou, el 16.VII, almenys vint-i-dos (CAC).
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Milà reial ____________________________________________________________
Milvus milvus
Estatus: migrant regular, encara
que cada vegada més escàs.
Detectat al pas de primavera de la
segona quinzena de març a la
primera de maig i al de tardor, a
l’octubre i novembre. També
s’observa algun divagant hivernal.
Del 19.III al 30.III, un exemplar
prop de can Barella, a Panedes,
Llagostera (TST, CAC).
El 26.III, un exemplar amb
marques
alars
grogues
a
l’abocador de Solius (CAC).
El 16.IV, un exemplar a l’abocador
de Solius (CAC).
Els dies 30.VII i 31.VII, un exemplar jove a l'abocador de Solius (CAC)*.
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 3.IV, un exemplar sobre can
Barceló, a Castell d'Aro; primera
citació de l'any (JRG, RMT)*.
El 8.IV, un exemplar prop del
Tennis d’Aro (JRG).
El 13.IV, dos exemplars sobre
Castell d'Aro (JBL).
El 19.IV, un exemplar sobre el
Remei, a Castell d'Aro (JRG).
El 7.V, un exemplar entre el Mas
Nou, a Castell d'Aro i Calonge
(RMT).
El 16.V, un exemplar amb presa, en direcció Ridaura amunt (JBL).
El 29.V, un exemplar a Pedralta (JBL).
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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 6.I, un mascle jove al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro; única
citació hivernal d'aquesta espècie a
la vall (RMT)*.
El 27.III, un mascle prop de can
Barella, a Panedes, Llagostera
(CAC).
El 15.IX, una femella, a Panedes,
Llagostera (TST).

Arpella pàl·lida_______________________________________________________
Circus cyaneus
Estatus: migrant esporàdic.
El 19.X, un exemplar jove prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).
Esparver cendrós_____________________________________________________
Circus pygargus
Estatus: migrant esporàdic.
El 22.VIII, un exemplar 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.
L'1.I, un exemplar prop de can Barella a Panedes, Llagostera (RMT).
El 25.I, prop de Les Eroles, a Castell d'Aro, es troba un exemplar mort atropellat
després de capturar un colom (RMT).
El 5.II, un exemplar prop de la costa de l’Alou (JRG).
El 5.II, un exemplar a Santa Cristina d'Aro (ACH).
Els dies 12.III i 19.III, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro
(JGB).
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El 15.III, un exemplar prop de can
Barella, a Panedes, Llagostera
(JRG).
El 9.IV, un exemplar prop de la
costa de l’Alou (CAC).
Presència continuada d’una parella
a l'Ardenya (JBL, CAC, QP).
Els dies 3.V i 14.V, un exemplar a
Panedes, Llagostera (TST, CAC).
El 13.VIII, una femella sobre el mas
Sicars (AMP).
Del 17.VIII al 31.VIII, un exemplar
juvenil, probablement un mascle, al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro;
El 26.VIII, caça un martinet blanc
(CAC, RMT)*.
Els dies 3.X i 26.XII, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).
El 31.X, un exemplar juvenil, probablement un mascle, al Parc dels Estanys de Platja
d'Aro (CAC).
Esparver vulgar ______________________________________________________
Accipiter nisus
Estatus: sedentari molt escàs i migrador regular. No s’ha comprovat la cria a la vall.
El 3.I, es captura un exemplar ferit a un ala per
un tret d'escopeta a Castell d'Aro (JRG)*.
El 7.I, un exemplar a Castell d'Aro (JRG).
Els dies 17.I i 18.II, un exemplar prop de can
Barella a Panedes, Llagostera (RMT, CAC).
El 14.II, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del
càmping Vall d'Aro (JBL).
Els dies 19.II i 15.III, un exemplar prop del
Tennis d'Aro (JRG).
El 26.II, apareix un exemplar, que havia caçat
un tord, mort en col·lidir amb una vidriera al Mas
Semi (JRG).
Els dies 12.III i 3.IV, un exemplar prop de la
costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro (JGB).
L'1.V, una femella a Castell d'Aro (JBL).
Els dies 14.V i 25.VI, un exemplar prop de can
Barella a Panedes, Llagostera (CAC, JGB).
Els dies 9.IX, 24.IX i 1.X, un exemplar a
Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).
L'11.IX, un exemplar, perseguint un estornell, a
la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 16.IX, una femella adulta a can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).
Els dies 17.IX, 24.IX, 25.IX, 31.X i 6.XI, un exemplar prop de can Perera, a Panedes,
Llagostera (GSP, CAC, JRG, RMT).
El 2.X un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JBL, CAC).
El 4.X, un exemplar empaita una puput prop del Tennis d'Aro (JRG).
El 5.X, un exemplar prop del Tennis d'Aro (RMT).
El 10.X, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (JRG).
El 20.X, un exemplar entre can Provensal i Santa Cristina d'Aro (JRG).
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Els dies 5.XI, 6.XI i 22.XI, un exemplar sobre el Ridaura, a l'alçada de la depuradora
de Castell d'Aro (CAC, JRG).
El 25.XI, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).
El 28.XI, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (JRB).
El 5.XII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).
Els dies 6.XII, 15.XII, 20.XII i 24.XII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro
(CAC, RMT, JBL).
Aligot comú _________________________________________________________
Buteo buteo
Estatus: sedentari i migrador
regular i hivernant relativament
abundant. Després dels clars
indicis i la presència continuada al
pla de Solius i al pla de Panedes
durant l’estació reproductora, s’ha
comprovat la cria a la vall.
El 27.II fins a nou exemplars junts
sobre Castell d'Aro (JBL)*.
A mitjans de maig, es localitza un
niu ocupat prop del restaurant Les
Panolles, de Santa Cristina d’Aro;
primera dada de cria a la vall (JBL,
JRG, GJP).
El 28.V, un exemplar portant presa a les urpes entre can Barella i can Perera, a
Panedes, Llagostera (CAC).
L'11.X, es troba un primer any atropellat a Masnou (Barcelona); estava marcat i era
un dels polls anellats aquesta primavera a Santa Cristina d'Aro (GJP).
El 9.XII, un exemplar captura una polla d'aigua al Parc dels Estanys de Platja d'Aro
(CAC).
Àguila calçada _______________________________________________________
Aquila pennata
Estatus: migrant regular, encara que escàs. També es detecta algun divagant
hivernal.
El 29.VIII, un exemplar sobre la costa de l'Alou (AMP).
El 2.X quatre exemplars remuntant
sobre el Parc dels Estanys de
Platja d'Aro (JBL LHM, CAC).
El 3.X, un exemplar prop del
Tennis d'Aro (RMT).
El 4.X, dos exemplars, costa
amunt, entre Tossa de Mar i Sant
Feliu de Guíxols (JRG).
El 8.X,, un exemplar de forma clara
sobre la bassa del Dofí de Castell
d'Aro. (CAC).
El 9.X, dos exemplars prop del mas
Candell de Platja d'Aro (CAC, JRG,
RMT)*.
El 9.X, quatre exemplars sobre el
Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, JRG, RMT).
L'11.X, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JQ).
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El 15.X, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).
El 15.X, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).
El 18.X, un exemplar sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).
Àguila cuabarrada ____________________________________________________
Aquila fasciata
Estatus: fins fa quatre anys, es tractava d’un divagant molt irregular i escàs. Per quart
any consecutiu una parella ha tornat a intentar reproduir-se a la vall, aquesta volta
amb èxit, ja que s'han envolat dos polls. Observacions continuades durant tot l’any de
la parella resident a l’Ardenya.
El 24.II, un adult en direcció sud, sobre Santa Cristina d'Aro (TST).
El 30.VII, un adult a l'abocador de Solius (CAC).
El 18.XII, un exemplar juvenil volant molt alt sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro
(CAC).
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 fracassa la cria a la caixa niu del castell de Castell d'Aro (LHM).
Es detecta la presència continuada d’almenys una parella prop de can Barella, a
Panedes, Llagostera, on probablement hagi criat (CAC, JRG, RMT, JBL).
Es detecta la presència continuada d’una parella entre les Sofreres i cala Jonca (JBL).
Una parella cria a un edifici de l'hotel Caleta Palace de Platja d'Aro (JG).
Falcó cama-roig ______________________________________________________
Falco vespertinus
Estatus: migrador esporàdic de
presència fortament condicionada
per les condicions meteorològiques
durant el seu viatge migratori.
El 15.IX, un juvenil anellat, prop de
can Perera, a Panedes, Llagostera;
primera citació d'aquesta espècie a
la vall durant el pas de tardor
(CAC)*.
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Esmerla______________________________________________________________
Falco columbarius
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
El 25.XII, un exemplar prop de can Barella, a
Panedes,
Llagostera;
primera
citació
d'aquesta espècie a la vall (CAC)*.

Falcó mostatxut ______________________________________________________
Falco subbuteo
Estatus: migrador regular. No s’ha comprovat la cria a la vall.
El 26.IV, un exemplar a l'Ardenya (JBL)*.
Els dies 14.V, 15.V i 4.VI, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera
(TST, CAC).
El 16.V, un exemplar entrant des de mar a les costes de Sant Feliu de Guíxols (JBL).
El 28.V, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC) .
El 31.V, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 4.VI dos (RMT, CAC).
El 3.VI, quatre exemplars prop del Tennis d'Aro (JRG, RMT).
El 5.VIII, un exemplar jove al mas Beuloli, de
Santa Cristina d'Aro (TST).
El 18.IX, un exemplar prop de can Barella, a
Panedes, Llagostera (JRG, RMT).
El 23.IX, un exemplar empaitant còlits grisos,
a Panedes, Llagostera (TST).
El 25.XII, un exemplar prop de can Barella, a
Panedes, Llagostera; data extraordinàriament
tardana per a l'espècie (CAC).
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Falcó de la reina______________________________________________________
Falco eleonorae
Estatus: migrador esporàdic.
El 5.VIII, un exemplar de forma
fosca, en vol sobre el Parc dels
Estanys de Platja d'Aro; sisena i
primerenca
citació
d'aquesta
espècie a la vall (AG)*.

Falcó pelegrí _________________________________________________________
Falco peregrinus
Estatus: sedentari i migrador
regular i escàs.
El 12.I, un exemplar sobre el
càmping Ridaura (JBL).
El 17.I, un exemplar prop de can
Barella a Panedes, Llagostera
(CAC).
L'1.III, dos exemplars a un penyasegat litoral de Sant Feliu de
Guíxols; els dies 2.III i 21.III, un
(JRG, RMT, JBL).
El 8.III, es troba un exemplar
lesionat prop de l'IES Vall d'Aro,
que és recollit pel Cos d'Agents
Rurals (AMX).
El 16.V, un exemplar a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols; el 25.VI, dos (JBL,
AMP).
El 23.VIII, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).
El 21.IX, un exemplar en vol prop del Tennis d'Aro (JRG).
L'1.X, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).
El 25.XI, un exemplar a Panedes, Llagostera (JRG)*:
El 2.XII, un exemplar amb presa sobre la bassa del Dofí, es encalçat per gavians
argentats fins que la deixa anar (CAC).
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.
Presència hivernal al tram final del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d’Aro fins
el 2.IV, en nombre més aviat escàs (CAC, RMT, JRG).
El 2.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial
(RMT). De llavors, fins a final d'any, presència al tram final del Ridaura, amb un
màxim de tres, els dies 15.X, 16.X i 1.XI (CAC, RMT, JRG).
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També detectat al Ridaura a l'alçada del Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a dins
mateix del Parc (CAC, RMT).
Polla pintada _________________________________________________________
Porzana porzana
Estatus: migrador irregular i molt
escàs. El pas de primavera es
produeix durant el març i l’abril.
Només detectada una vegada en
el pas de tardor en una data molt
tardana per l’espècie, a cavall
entre l’octubre i el novembre.
Del 18.III al 3.IV, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura;
primera citació prenupcial. El 2.IV
dos exemplars (RMT,JRG, AA,
JCY, CAC)*.
Els dies 7.IV i 8.IV, un exemplar al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro
(RMT, RBX).
Polla d’aigua _________________________________________________________
Gallinula chloropus
Estatus: resident sedentari, relativament abundant.
El 24.IV, primers pollets de la temporada, a la bassa del golf Costa Brava de Santa
Cristina d'Aro (CAC).
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, al Parc dels Estanys de Platja
d’Aro i al tram final del Ridaura. Aquest any, però, no s'ha reproduït ni tant sols ha
estat present durant l'estació reproductora
El 10.I, durant el cens d’aquàtiques
hivernants, set exemplars, set
exemplars al Parc dels Estanys de
Platja
d’Aro
i
sis
a
la
desembocadura del Ridaura (CAC,
RMT).
El 31.V es feu la darrera
observació
prenupcial
d'un
exemplar al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro (RMT).
El 9.VII, un exemplar al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro; primera
citació postnupcial (CAC).
El 22.VIII, un exemplar al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.
Els dies 28.VIII i 31.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 1.IX,
14.IX i 15.IX tres exemplars, fins el 18.IX almenys dos (CAC, RMT, ASK).
El 18.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).
A partir del 29.X, torna la presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro,
amb màxim de cinc exemplars els dies 11.XI i 19.XI (CAC, RMT).
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Grua ________________________________________________________________
Grus grus
Estatus: migrador irregular i molt
escàs.
El 2.I, un estol de dotze exemplars
en direcció sud, sobre la pujada de
l'Alou (JRX, JBX).
El 3.III, un estol de vuit exemplars
sobre Solius (JBL)*.
El 30.X, un mínim de cent
exemplars sobre la urbanització del
golf Costa Brava, de Santa Cristina
d'Aro (JPX).
El 31.X, cinc exemplars sobre
Castell d'Aro (JRG).

Torlit _______________________________________________________________
Burhinus oedicnemus
Estatus: migrador irregular i molt
escàs.
El 5.XI, un exemplar prop de can
Perera, a Panedes, Llagostera
(CAC)*.

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 (AlvarezCros, 2012). Primeres citacions
durant la primera quinzena de
març i darreres durant la primera
quinzena de setembre.
El 20.III, quatre exemplars al Parc
dels Estanys de Platja d'Aro i un
exemplar a la badia de Sant Pol;
primeres citacions de l'any (CAC,
LHM, AA, JRG, RMT, JBL)*.
El 23.III, vuit exemplars a la
desembocadura
del
Ridaura
(JRG).
El 24.III, cinc exemplars al Parc
dels Estanys de Platja d'Aro; el 29.III, un, els dies 30.III i 10.IV, vuit, l'1.IV, vint-i-tres,
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els dies 2.IV, 8.IV i 23.IV, dos, els dies 3.IV i 19.IV, sis, el 16.IV tres (CAC, RMT,
MPG, LHM, RCA, RBX, JBL).
El 25.III, dos exemplars a la platja de Sant Feliu e Guíxols (JBL).
L'1.IV, tretze exemplars a la platja de Sant Feliu e Guíxols (JE).
Els dies 10.IV i 11.IV, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, RMT).
L'11.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 18.IV dos (RMT).
El 28.V, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).
El 4.VI, cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (LHM).
Fredeluga ___________________________________________________________
Vanellus vanellus
Estatus: migrador i hivernant regular i localitzat.
El 16.I, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 17.I, quatre (CAC,
RMT, JRG).
El 8.III, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG).
El 27.III, un exemplar prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).
El 6.IX, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG)

El 6.IX, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT)*.
El 6.XI, tres exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (RMT).
Daurada grossa ______________________________________________________
Pluvialis apricaria
Estatus: poc estudiat; es podria tractar d’un hivernant regular encara que molt
localitzat i en baix nombre.
El 14.III, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (TST).
Pigre gris ____________________________________________________________
Pluvialis squatarola
Estatus: migrador esporàdic.
Del 23.IX a l'1.X, un exemplar
juvenil a la desembocadura del
Ridaura; segona citació d'aquesta
espècie a la vall i primera durant el
pas de tardor (RMT, CAC)*.
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Corriol petit __________________________________________________________
Charadrius dubius
Estatus: migrador regular i nidificant molt escàs. Primeres citacions durant la primera
quinzena de març i darreres durant la segona quinzena de setembre.
Els dies 5.III i 6.III, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i dos al Ridaura, a
l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; primeres citacions de l'any (CAC).
Del 12.III, fins el 12.VI observacions contínues a la desembocadura del Ridaura, amb
un màxim de tres exemplars el 18.IV; el 6.VI, una parella copulant (CAC, JRG, RMT).
Els dies 13.III, 20.III i 10.IV, almenys un exemplar a l'hípica, prop de la depuradora; el
16.IV una parella copulant, el 25.VI una parella (CAC).
Els dies 20.III, 25.III, 3.IV i 17.IV, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els
dies 29.III, 14.IV, 18.IV i 6.V, dos i el 10.IV, tres (CAC, RMT, JBL).
El 31.III, dos exemplars a la basa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 8.IV, 9.IV i 15.IV,
dos, el 9.IV, còpula. Els dies 17.IV
i 29.IV, un exemplar (JRG, RMT,
MPG, CAC)*.
El 29.IV, un exemplar prop de can
Perera, a Panedes, Llagostera
(TST).
El 6.V, un exemplar al costat del
Parc de Bombers de Castell d'Aro
(CAC).
Els dies 27.V, 4.VI i 11.VI, un
exemplar al costat del Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (CAC).
El 4.VI, un exemplar a Solius
(JGB).
Els dies 18.VI i 24.VI, almenys un
exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro (CAC).
El 22.VI, un mascle amb comportament territorial als vivers de can Reixach, a Castell
d'Aro (JRG). Al juliol es confirma la cria amb èxit (JRY).
El 22.VI, dos pollets a l'hípica, prop de la depuradora, a Castell d'Aro (ECX).
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.
El 29.IV, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura;
primera citació de l’any (CAC)*.
El 3.V, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura
(RMT).
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Territ tresdits_________________________________________________________
Calidris alba
Estatus: migrador esporàdic.
El 29.V, un exemplar a la platja
Gran de Platja d'Aro; vuitena
citació d'aquesta espècie a la vall
del Ridaura (CAC)*.
El 16.IX, un exemplar juvenil a la
desembocadura del Ridaura
(CAC).
Del 18.X al 20.X, un exemplar
juvenil a la desembocadura del
Ridaura, alimentant-se de peixets
(alevins de mugílids), morts pel
temporal (CAC, RMT).
Territ variant _________________________________________________________
Calidris alpina
Estatus: migrador molt escàs, fins
enguany només detectat en el pas
de tardor i divagant hivernal
esporàdic.
L'11.IX, un exemplar al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (CAC).
El 21.X, un exemplar a
la
desembocadura del Ridaura, amb
el bec força llarg (RMT)*.

Pòlit cantaire ________________________________________________________
Numenius phaeopus
Estatus: migrador esporàdic
El 16.IV, un exemplar a la platja
Gran de Platja d'Aro (CAC)*.
El 29.IV, un exemplar a la punta
d'en Pau de S'Agaró (CAC).

42/112

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2016

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 29.III, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura;
primera citació de l’any (RMT).
Els dies 11.IV, 16.IV, 19.IV i 24.IV,
un exemplar a la desembocadura
del Ridaura; els dies 28.IV i 3.V
dos (RMT, CAC).
De l'11.IV al 20.V (darrera dada
primaveral), presència irregular al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro,
amb màxims de set exemplars els
dies 25.IV i 6.V i un mínim de
quaranta-dos el 21.IV, xifra que
constitueix un rècord numèric a la vall (RMT, CAC, JRG, AGX, DDD, EFX)*.
Els dies 16.IV i 16.V, un exemplar a la basa del Dofí de Castell d'Aro; el 30.IV tres
(MPG, CAC, RMT).
El 29.IV, tres exemplars a la punta d'en Pau de S'Agaró (CAC).
El 13.VII, un exemplar a la basa del Dofí de Castell d'Aro; primera citació postnupcial
(JRG, RMT).
El 16.VII i del 20.VII al 24.VII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els
dies 17.VII i 27.VII, dos (CAC, JRG).
Els dies 16.VII i 17.VII, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora (CAC).
El 17.VII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).
El 24.VII, dos exemplars al golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro (JRG).
De l'1.VIII al 13.VIII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, el 24.VIII, tres
(RMT, CAC).
Els dies 2.VIII, 12.VIII, 14.VIII, 22.VIII, 23.VIII, 24.VIII, 27.VIII i 28.VIII, un exemplar a
la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 4.VIII, tres, els dies 13.VIII i 21.VIII dos (JRG,
CAC,RMT,JCJ).
Els dies 6.VIII i 7.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (CAC, RMT).
El 18.VIII, dos exemplars costa avall front Platja d'Aro.(CAC).
El 26.VIII, cinc exemplars prop de Port Salvi, a Sant Feliu de Guíxols (JBL).
El 23.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera dada del pas de
tardor (CAC).
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 els hiverns de 2013-2014 i 2014-2015 probablement
un dels exemplars repetí a la mateixa zona.
Els dies 9.I, 24.I, 6.II, 5.III, 6.III i 13.III, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la
depuradora; els dies 10.I, 19.I, 1.II, 5.II, 8.II, 9.II, 13.II, 14.II, 16.II, 17.II, 18.II, 21.II,
22.II, 23.II, 29.II, 1.III, 3.III i 12.III és a la bassa del Dofí (RMT, CAC, JRG)*.
Els dies 12.III, 19.III, 20.III, 23.III, 25.III, 26.III, 3.IV i 16.IV (darrera citació primaveral)
un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 9.IV, dos (RMT, CAC, JRG).
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El 26.III, un exemplar a la bassa de
can Perera, a Panedes, Llagostera
(CAC).
El 8.IV dos exemplars a la bassa
del Dofí; el 9.IV, un (JRG, RMT).
El 24.VI un exemplar al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro; primera
citació postnupcial (CAC).
Els dies 10.VII i 20.VII un exemplar
al Parc dels Estanys de Platja
d'Aro (CAC, JRG).
Els dies 6.VIII, 7.VIII, 25.VIII, 3.IX i
4.IX tres exemplars al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro; els dies
9.VIII, 12.VIII, 18.VIII, 23.VIII i
30.VIII, almenys un, el 22.VIII cinc (CAC, EB, ASK).
El 22.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
L'11.IX, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 16.IX, un exemplar a la bassa de rec, entre can Perera i can Barella, a Panedes,
Llagostera (CAC).
El 19.XI, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; els dies 22.XI i 31.XII
és a la bassa del Dofí (CAC, JRG).
Del 2.XII al 23.XII, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell
d'Aro; no es descarta que sigui el mateix de les citacions anteriors (CAC).
Els dies 24.XII i 25.XII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).
El 25.XII, un exemplar (potser el mateix de la citació anterior) a la desembocadura del
Ridaura (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.
Els dies 25.IV i 26.IV, dos
exemplars al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro; del 27.IV al 29.IV, un
(RMT, JRG, CAC)*.
El 22.VIII, un exemplar al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (RMT).
El 6.IX, un exemplar al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (CAC).
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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 18.IV vuit exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any
(RMT)*.
El 19.IV quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 21.IV i 26.IV,
un, el 23.IV dos (RMT, CAC).
Gamba roja vulgar ____________________________________________________
Tringa totanus
Estatus: migrador molt escàs i irregular. Detectat de la primera quinzena de març a
finals de maig, primers de juny i de
la segona quinzena de juny fins la
primera de setembre.
El 12.III, un exemplar al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro; primera
citació de l'any (CAC).
Els dies 10.IV, 21.IV, 23.IV i 24.IV,
un exemplar al Parc dels Estanys
de Platja d'Aro; el 25.IV dos (RMT,
JBL, JRG, CAC)*.
Del 31.V al 4.VI, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (JBL,
RMT, CAC).
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Becadell sord ________________________________________________________
Lymnocriptes minimus
Estatus: hivernant molt escàs i
localitzat.
El 9.X, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura;
espècie que no es citava a la vall
des de la primavera de 2012
(CAC).

Becada _____________________________________________________________
Scolopax rusticola
Estatus: hivernant i migrador
relativament abundant.
El 10.XII, un exemplar prop de can
Duran del Gatellar (JRG).
Els dies 10.XII i 12.XII, un
exemplar detectat amb una càmera
de foto-parany, al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro; primera
vegada que es cita aquesta
espècie al Parc (JBL)*.
El 31.XII, un exemplar a Solius
(TST).

Becadell comú _______________________________________________________
Gallinago gallinago
Estatus: hivernant i migrador relativament abundant. Les primeres arribades es poden
produir ja a finals d'agost o a la
primera quinzena de setembre i
les darreres citacions prenupcials,
a la primera quinzena de maig.
Fins el 16.IV (darrera citació
prenupcial) presència al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro, amb
màxim de quatre exemplars el
28.II i cinc el 18.III (RMT, CAC,
JRG, LHM)*.
Fins el 16.III, presència a la bassa
del Dofí de Castell d'Aro, amb un
màxim de tres exemplars el 9.II
(CAC, RMT, JRG).
Els dies 9.I, 31.I, 3.II, 6.II, 21.III i
2.IV,
un
exemplar
a
la
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desembocadura del Ridaura; els dies 13.II, 19.II, 12.III i 13.III, dos (CAC, JRG, RMT).
Els dies 9.I i 31.I, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; els dies 17.I,
24.I, 27.I, 3.II, 6.II, 14.II i 18.II, un (CAC, RMT).
El 14.II, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada del càmping Vall d'Aro (JBL).
El 25.VIII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i primerenca
citació postnupcial (CAC).
A partir del 25.IX, presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un
màxim de quatre exemplars el 10.XI (CAC, JRG, RMT, MAC).
El 9.X, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).
Els dies 26.XI i 6.XII, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora (CAC).
Els dies 27.XI i 6.XII, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 18.XII, un
(CAC).
Paràsit cuapunxegut __________________________________________________
Stercorarius parasiticus
Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d’un migrador regular, encara que molt
escàs.
El 28.III, s'observa un exemplar de fase clara i un altre de fase fosca, en vol, costa
amunt, front el port de Sant Feliu de Guíxols; quarta observació a les aigües de la vall
(JBL).
Paràsit gros _________________________________________________________
Stercorarius skua
Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d’un hivernant i migrador regular, encara
que escàs. Les observacions s’han fet entre les segones quinzenes d’octubre i mag.
El 9.I, un exemplar front la punta d'en Pau (CAC).
El 24.I, un exemplar, a cinc milles enfront Sant Feliu de Guíxols (JBL).
El 2.IV, dos exemplars front la punta Prima, a Platja d'Aro (JRG).
El 7.XII, un exemplar, encalçat per gavians argentats, front punta la desembocadura
del Ridaura (CAC).
Gavot _______________________________________________________________
Alca torda
Estatus: hivernant regular i escàs.
El 24.I, un exemplar, a cinc milles
enfront Sant Feliu de Guíxols
(JBL).
El 10.XII, dos exemplars, entre
Sant Feliu de Guíxols i la punta
d'en Bosch (JBL).
El 23.XII, un exemplar front les
Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols
(JBL)*.
El 24.XII, un exemplar a la punta
de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols
(JBL).
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Xatrac becllarg _______________________________________________________
Sterna sandvicensis
Estatus: migrador i hivernant regular. Detectat de finals de juliol a mitjans d’abril.
El 28.I, disset exemplars al port de Sant Feliu de Guíxols; el 14.III, dinou; xifres
elevades (JBL).
El 28.III, uns trenta-cinc exemplars en vol, costa amunt, front el port de Sant Feliu de
Guíxols; xifra rècord (JBL).
El 17.IV, un mínim de dotze exemplars front la Belladona, a Platja d'Aro; darrera
citació prenupcial (PFL).
El 24.VII, un exemplar en vol, costa amunt, front la desembocadura dels Ridaura;
primera observació postnupcial (CAC).
Gavina menuda ______________________________________________________
Hydrocoloeus minutus
Estatus: migrador i hivernant irregular i molt escàs.
El 17.IV, uns quaranta exemplars front la Belladona de Platja d'Aro (PFL).
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 21.IV, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera observació
prenupcial (CAC).
L'11.VII, cinc exemplars a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; primera
observació postnupcial (JBY).
El 21.VII, primer juvenil a la desembocadura del Ridaura (CAC).
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.
De l'11.VIII al 17.VIII, un exemplar
de
primer
any,
a
la
desembocadura
del
Ridaura,
marcat (BXDU); el 23.VIII és
capturat, molt feble, a S'Agaró i
mor en el transcurs de la nit.
Aquest ocell havia estat marcat a
les salines de Sant Antoni, al delta
de l'Ebre, el 15.VI.2016 (CAC,
JRG, RMT)*.
El 4.IX, un exemplar de primer any, a la platja Gran de Platja d'Aro (CAC).
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Gavina capnegra _____________________________________________________
Larus melanocephalus
Estatus: migrador i hivernant regular i escàs. Detectada des de la segona quinzena de
juliol a primers d’abril, amb una citació d’un segon any a mitjans de maig.
El 9.I, un exemplar front la cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols (CAC).
El 28.I, vuit exemplars al port de Sant Feliu de Guíxols (JBL).

El 17.II, no menys de trenta-cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro
(CAC)*.
El 21.III, vint-i-set exemplars en vol costa amunt (JBL).
El 24.III, no menys de sis exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols
(CAC).
El 27.III, trenta-tres (6+3+2+3+3+1+1+10+1+3) exemplars, en vol costa amunt, en
mitja hora, front punta Prima, a Platja d'Aro (CAC).
Gavina cendrosa _____________________________________________________
Larus canus
Estatus: migrador i divagant hivernal regular,
encara que molt escàs.
El 3.V, un exemplar de segon any calendari a
la desembocadura del Ridaura (RMT)*.
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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.
Els dies 30.I, 7.II, 12.II, 13.III i
19.III, a l'abocador de Solius, un
adult amb anella metàl·lica al tars
dret i de plàstic blau amb inscripció
blanca (F·T) a la tíbia dreta i anella
de plàstic negra, sense inscripció,
a la tíbia esquerra. Aquest ocell va
ser marcat a Holanda com a
mascle de 3r any calendari, el
23.V.14. Aquest mateix exemplar
havia estat observat al mateix lloc
el 7.II.2015 (CAC)*.
Els dies 12.III i 13.III, a l'abocador
de Solius, s'hi observa un cert pas
amb, almenys dotze i catorze
exemplars, respectivament, xifres
elevades per l'indret (CAC).

Els dies 19.III, 20.III i 26.III, a
l'abocador de Solius, un adult amb
anella metàl·lica al tars esquerre i
de plàstic negre amb inscripció
blanca (4AL4) al dret. Aquest
ocell, va ser marcat el 24.V.2012,
com un mascle adult, a l'illa
britànica de Guernsey del canal
de la Mànega (CAC)*.
El 26.III, almenys set exemplars
adults a la platja Gran de Platja
d'Aro; nombre elevat per l'espècie
a l'Empordà (CAC).

50/112

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2016

El 28.III, a l'abocador de Solius, s'observa un curiós i camacurt exemplar de primer
hivern amb una muda força extensa i amb les plomes noves de coloració força fosca
(CAC)*.

El 16.IV, a l'abocador de Solius, un quart any
amb anella metàl·lica al tars dret i de plàstic
blau amb inscripció blanca (VR3N) a
l'esquerre. Aquest ocell, probablement, va ser
marcat a Dinamarca (CAC)*.

Gavià argentat de potes roses __________________________________________
Larus argentatus
Estatus: es tracta d’un migrador i divagant hivernal molt escàs, encara que regular;
detectat durant el mes de novembre i de gener a primers de maig.
El 16.VII, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar de tercer any. Citació
pendent d’homologació pel CAC (CAC)*.
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Gavià caspi _________________________________________________________
Larus cachinnans
Estatus: migrador escàs encara que regular, present de finals de desembre a finals
de març.
El 24.I, a l'abocador de Solius, s'observa un
exemplar de primer hivern. Citació pendent
d’homologació pel CAC (CAC)*.

Els dies 30.I i 31.I, a l'abocador de Solius,
s'observa un exemplar de primer hivern.
Citació pendent d’homologació pel CAC
(CAC)*.

El 5.III, a l'abocador de Solius, s'observa un
exemplar de primer hivern. Citació pendent
d’homologació pel CAC (CAC)*.
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El 12.III, a l'abocador de Solius,
s'observa un exemplar de primer
hivern.
Citació
pendent
d’homologació pel CAC (CAC)*.

El 25.III, a l'abocador de Solius,
s'observa dos exemplars de primer
hivern.
Citacions
pendents
d’homologació pel CAC (CAC)*.
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El 2.IV, a l'abocador de Solius,
s'observa un exemplar de segon
hivern.
Citació
pendent
d’homologació pel CAC (CAC)*.

Gavià argentat _______________________________________________________
Larus michahellis
Estatus: present durant tot l’any; nidificant abundant.
L'11.III, primera còpula a Platja d'Aro (CAC).
El 12.III, a l'abocador de Solius,
s'observa un exemplar adult
completament blanc que no es
pot qualificar d'albí ja que té
presència de pigment fosc a l'ull.
Per tant, s'hauria de parlar d'un
exemplar amb un 100% de

leucisme al plomatge (van Grouw, 2006). Del
13.III al 2.IV és localitzat a la cala del Corb, a
Sant Feliu de Guíxols. El 27.IV, s'observa al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT,
JRG, CAC).
El 29.IV, primers pollets a la cala
del Corb, a Sant Feliu de Guíxols
(CAC).
El 4.VI, primer poll volander a la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC).
El 17.VI, primer poll volander a
l'abocador de Solius (CAC).
El 8.X, a l'abocador de Solius, un
exemplar
de
segon
any,
extremadament gran i amb els ulls
clars (CAC)*.
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Gavià no identificat___________________________________________________
Larus sp.

El 30.I, a l'abocador de Solius,
s'observà el que, probablement,
fos un exemplar de primer hivern
gavià argentat (Larus michahellis),
tot i que amb alguns trets barrejats
de gavià caspi (Larus cachinnans)
(CAC)*.

Els dies 30.I i 31.I, a l'abocador de
Solius, s'hi observa un exemplar
de segon hivern que no està clar
si és un gavià argentat (Larus
michahellis) o un gavià argentat de
potes roses (Larus argentatus)
(CAC)*.

El 2.IV, a l'abocador de Solius,
s'observa un adult de gavià amb
ulls foscos, tret característic de
gavià caspi (Larus cachinnans) i
molt rar en gavià argentat (Larus
michahellis) (CAC)*.
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El 28.V, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern de gavià amb trets de
gavià caspi (Larus cachinnans) (CAC)*.

El 4.VI, a l'abocador de Solius,
s'observa un primer hivern de gavià
amb trets de gavià caspi (Larus
cachinnans), amb les primàries
més internes d'ambdues ales
mudades (CAC)*.

Colom roquer ________________________________________________________
Columba livia
Estatus:
resident,
sedentari,
abundant.
Malgrat que alguna parella cria als
roquissars litorals, la població de la
vall és tota originària d’aus
escapades de captivitat.
Els dies 8.IX i 11.IX, almenys un
exemplar de competició, marcat, al
molí d'en Reixach, a Solius (CAC)*.
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Xixella _______________________________________________________________
Columba oenas
Estatus: migrador esporàdic.

El 16.X, s'observa dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; segona
citació d'aquesta espècie a la vall, des de la dècada dels vuitanta (Alvarez, 1999)
(CAC)*.
Tudó _______________________________________________________________
Columba palumbus
Estatus: resident sedentari, migrador i hivernant abundant.
Tórtora turca _________________________________________________________
Streptopelia decaocto
Estatus:
resident
sedentari,
abundant.
El 2.III, data molt primerenca, es
troba un poll força plomat caigut
del niu a Platja d'Aro (LHF)*.

Tórtora _____________________________________________________________
Streptopelia turtur
Estatus: migrador i nidificant escàs, present de mitjans d’abril a primers de setembre.
El 16.IV, dos exemplars a l'abocador de Solius; primera citació de l'any (CAC).
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Cotorreta de pit gris ___________________________________________________
Myiopsitta monachus
Estatus: sembla que torna a
nidificar a diferents punts de zones
enjardinades o urbanitzacions.
Observada durant tot l’any a les
palmeres dels jardins Juli Garreta
de Sant Feliu de Guíxols i a
l’interior de la vila; també a la
desembocadura del Ridaura i a les
proximitats de la bassa del Dofí
(CAC).
Els dies 19.III i 18.XI no menys de
vint exemplars als jardins Juli
Garreta de Sant Feliu de Guíxols;
el 3.IV, vint-i-vuit. Xifres rècord de
l'espècie a la vall (CAC)*.
Cucut _______________________________________________________________
Cuculus canorus
Estatus: migrador i reproductor escàs. Les primeres observacions es produeixen a
mitjans de març. La població d’aquesta espècie ha patit una espectacular davallada
els darrers anys, passant de ser comuna a escassa.
El 3.IV, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro; primera citació
de l'any (JGB).
Òliba _______________________________________________________________
Tyto alba
Estatus: resident nidificant escàs.
La població d’aquesta espècie ha
patit una gradual davallada els
darrers anys, passant de ser
escassa a molt escassa. De tota
manera sembla que aquest any
s'ha produït una certa recuperació
en comparació a anys anteriors. El
nombre de parelles reproductores
pot rondar la mitja dotzena (JRG).
El 3.V, un ben proveït rebost, amb
almenys quinze ratolins a un niu
amb cinc pollets. Aquest fet palesa
la capacitat rodenticida d'aquesta
espècie (JRG)*.
El 5.V, un exemplar a can Batet, a Castell d'Aro (JRG).
Els dies 10.XI i 9.XII, un exemplar prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).
El 25.XI un exemplar atropellat prop del restaurant Les Panolles, de Santa Cristina
d'Aro (JBL).
El 12.XII, un exemplar prop del Tennis d'Aro (RMT).
Xot _________________________________________________________________
Otus scops
Estatus: migrant i nidificant escàs, present de primers de març a primers de setembre.
El 29.III, un exemplar canta a Castell d'Aro; primera citació de l'any (LHM).
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Malgrat la bona ocupació de les caixes niu que es van posar per aquesta espècie en
anys passats, cap d'elles ha tingut èxit a causa de depredació (JRG).
Per primer any s'ha constatat la cria al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, a una caixa
niu per mussol comú (JRG).
Duc ________________________________________________________________
Bubo bubo
Estatus: resident nidificant relativament abundant.
Tot i que la població d’aquesta espècie a la vall sembla estabilitzada al voltant de les
cinc o sis parelles, aquest any no sembla que hagin criat més de tres (JRG).
El 26.IV, es troba un exemplar
atropellat a Santa Cristina d'Aro.
En estar anellat es va comprovar
que es tractava de l'exemplar
recuperat a Sant Feliu de Guíxols
l'any passat i alliberat el 18.XI.2015
a Pedralta (JRG)*.
El 8.V es troba un exemplar
electrocutat prop de l'Aquadiver, a
Platja d'Aro (JRG).
El 28.VI es troba un exemplar
ofegat a una piscina de la
urbanització de Mas Nou, a Platja
d'Aro (JRG).

Mussol comú ________________________________________________________
Athene noctua
Estatus: resident nidificant escàs.
La majoria de parelles reproductores es concentren a la zona agrícola del fons de la
vall i a Panedes (JRG).
Gamarús ____________________________________________________________
Strix aluco
Estatus: resident nidificant escàs.
S’ha fet escoltes positives a:
Carcaixells, Fenals d’Amunt, zona
Casa Nova, sota Roca Rovira i a
Can Dalmau (Solius). Aquests any
no s’ha sentit a Divina Pastora tot i
que segur que hi es (JRG).
El 23.I, un exemplar prop de Penya
Seca, a Sant Feliu de Guíxols
(JRG).
El 25.I, un exemplar prop de la
capçalera de la riera de Solius
(JRG).
El 13.IV, un exemplar prop de la
Casa Nova, a Sant Feliu de
Guíxols (JRG, RMT).
El 3.V es troba un poll al mas Trempat de Sant Feliu de Guíxols (JRG).
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El 7.V, s'anella un poll a la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols; la mare era un
exemplar de fase rogenca (JRG, RMT)*.
El 29.V, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro (LGB).
Els monjos del convent de Solius en confirmen la cria (JRG).
El 27.XI, es troba un exemplar atropellat a la variant de Santa Cristina d'Aro (JRG).
Mussol banyut _______________________________________________________
Asio otus
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d’un nidificant molt escàs.
El 5.IV, un exemplar prop de la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols (JRG).
Enganyapastors ______________________________________________________
Caprimulgus europaeus
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de la segona quinzena
d’abril a la segona de setembre.
El 26.V, un exemplar prop de la bassa del Dofí, a Castell d’Aro (JRG).
El 29.V, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro (LGB).
El 4.VI, dos exemplars, prop del Tennis d'Aro; el 26.VI un. (JRG, RMT).
El 4.VI, un exemplar entre Romanyà i Sant Miquel d'Aro (JGB).
Falciot negre _________________________________________________________
Apus apus
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de mitjans de març a
primers d'octubre.
El 24.III, diversos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera
citació de l'any (CAC).
El 2.X, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació postnupcial
(CAC).
Falciot pàl·lid ________________________________________________________
Apus pallidus
Estatus: estival i migrador molt escàs, present de primers d’abril a finals d’octubre.
El 18.II un exemplar al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro; primera i
excepcionalment
primerenca
citació de l'any (MFR).
El 21.V, diversos exemplars entren
i surten d'escletxes de les roques a
Les Sofreres i la cala del Molí de
Sant Feliu de Guíxols (JBL).
El 28.V, diversos exemplars la cala
del Corb de Sant Feliu de Guíxols
(JRG)*.
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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 16.III, diversos exemplars sobre
la depuradora d'aigües residuals
de Castell d'Aro; primera citació de
l'any (JRG)*.
El 24.VI, es torna a confirmar la
cria prop de la desembocadura del
Ridaura. Tenen el niu a les caixes
de persianes d’un apartament. A
aquest indret es detecta presència
durant tot l'estiu (JG, CAC).
Del 25.V al 20.IX, presència al
casc urbà de Sant Feliu de
Guíxols, fet que no s'havia produït fins enguany (CAC).
El 23.X, diversos exemplars a Panedes; darrera citació postnupcial (TST).
Blauet ______________________________________________________________
Alcedo atthis
Estatus: migrador i hivernant
escàs. Detectat des de la primera
quinzena de juny fins la primera
d’abril.
Fins al 20.III (darrera citació
prenupcial),
presència
a
la
desembocadura del Ridaura, amb
un màxim de dos exemplars els
dies 18.III, 19.III i 20.III (CAC,
RMT, JRG).
Els dies 9.I i 12.I dos exemplars al
port de Sant Feliu de Guíxols; el
14.III, un (JBL).
Els dies 17.I, 21.II, 1.III i 6.III, un
exemplar al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro (CAC, RMT, JCM).
El 8.II, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT)*.
El 14.II, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Vall d'Aro (JBL).
El 29.II, un exemplar creua la badia de Sant Feliu de Guíxols (PBA).
El 10.VII un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera observació
postnupcial (CAC).
Del 20.VII a final d'any, presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxims
de tres exemplars els dies 20.VIII, 22.VIII, 28.VIII, 5.IX, 11.IX, 19.IX, 8.X, 9.X i 16.X.
(CAC, JRG, RMT, MPG, ASK, MAC, LHM).
Del 30.VII a final d'any, presència intermitent d'un exemplar a la desembocadura del
Ridaura; el 6.XI, dos (CAC, RMT, JPX, JRG).
El 7.VIII, un exemplar a la bassa de can Duran del Gatellar (CAC).
Del 12.VIII al 9.XII, presència intermitent d'almenys un exemplar a la bassa del Dofí
de Castell d'Aro (RMT, CAC, JRG, XIP, MAC).
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El 28.VIII un exemplar és trobat greument lesionat a la zona del Cavall Bernat, a
Platja d'Aro (JRG).
El 17.IX, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro (CAC).
El 19.IX, un exemplar al camí de ronda de S'Agaró (RMT).
El 5.XII, un exemplar a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

Fig.:4. Nombre d’ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2016).

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 12.IV, un estol de quatre exemplars sobre la bassa del Dofí; primera citació de l'any
(JRG).
L'11.IX, 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.
El 16.IV, un exemplar entre Roca
Malvet i el golf de Mas Nou, a
Santa Cristina d'Aro; primera i
primerenca
citació
prenupcial
(JGB).
Els dies 19.IV i 29.IV, un exemplar,
a Panedes, Llagostera (TST).
L'1.V, un exemplar prop del mas
Candell de Platja d'Aro (RMT,
JRG)*.
Els dies 16.V i 28.V, un exemplar a
tocar d'una caixa niu propera can
Barella, a Panedes, Llagostera; els
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dies 17.V i 20.V, dos (JBL, CAC, RMT, GDB).
El 20.V, un exemplar front el restaurant Les Panolles, de Santa Cristina d'Aro (CAC).
El 21.V, un exemplar a un camp segat del costat de la variant de Santa Cristina d'Aro
(JBL).
El 27.V, un exemplar a Salom, Santa Cristina d'Aro. (TST).
El 27.V, un exemplar al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro (ECX).
El 31.V, un exemplar front el Mas Pla de Solius (JBL).
Els dies 5.VI i 6.VI, un exemplar a tocar d'una caixa niu (al server) propera can Barella,
a Panedes, Llagostera (CAC).
El 30.VIII, un exemplar entre can Perera i can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).
Puput _______________________________________________________________
Upupa epops
Estatus: nidificant cada vegada més escàs i hivernant regular (només es recull dades
de desembre i gener), encara que escàs.
L'1.I, dos exemplars al golf de Mas
Nou de Castell d'Aro (RMT).
L'1.I, sis exemplars prop de can
Barella a Panedes, Llagostera; el
4.I, un, el 9.I, tres, el 17.I cinc
(RMT, CAC).
Durant tot el gener, presència al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro,
amb un màxim de quatre
exemplars el 4.I (CAC, RMT)*.
El 4.I, un exemplar al golf Costa
Brava de Santa Cristina d'Aro
(JRG).
Els dies 16.I i 30.I, un exemplar a
la desembocadura del Ridaura (CAC).
Els dies 16.I i 17.I, un exemplar prop del Parc de Bombers de Castell d'Aro (CAC).
Els dies 2.XII i 23.XII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 07/12/16, dos
(JRG, CAC).
Els dies 9.XII, 24.XII i 27.XII un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC,
RMT).
El 27.XII, un exemplar a la depuradora de Castell d'Aro (CAC).
El 31.XII, un exemplar a Sant Feliu de Guíxols (RMT).
Colltort _____________________________________________________________
Jynx torquilla
Estatus: poc conegut, es podria tractar d’un migrador esporàdic.
El 3.IV, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro; vuitena citació
d'aquesta espècie a la vall (JGB).
L'11.IV, un exemplar a la vall de la Divina Pastora, a Sant Feliu de Guíxols (JBL).
El 21.VIII, un exemplar a la Font del Ferro de Castell d'Aro (JBL).
Picot verd ___________________________________________________________
Picus viridis
Estatus: resident nidificant relativament abundant.
Picot garser gros _____________________________________________________
Dendrocopos major
Estatus: resident nidificant relativament abundant.
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Picot garser petit _____________________________________________________
Dendrocopos minor
Estatus: resident escàs i localitzat, tot i que expansió. Malgrat els indicis, no s’ha
constatat la cria a la vall.
El 24.I, un exemplar prop del Tennis d'Aro
(JRG).
El 3.II, un exemplar prop de la bassa del Dofí
de Castell d'Aro (JRG).
El 5.II, un exemplar prop de la costa de l’Alou
(JRG).
Els dies 12.III, 3.IV, 5.VI, 18.VI i 24.VI, un
exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa
Cristina d'Aro; el 19.III i el 9.IV, una parella
(JGB, CAC).
El 23.III, un exemplar a la riera Banyaloca,
prop de can Barella, a Panedes, Llagostera.
(CAC).
El 23.III, almenys un mascle a la pollancreda
de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro
(CAC)*.
El 12.IV, un exemplar prop del Tennis d'Aro
(JRG).
El 20.X, un exemplar entre can Provensal i
Santa Cristina d'Aro (JRG).
El 26.XII, 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 d'octubre a la segona
quinzena de març.
El 16.III, s'observa els darrers exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera
(TST).
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El 9.X, diversos exemplars prop de can Perera, 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 18.III, almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un exemplar
prop de la bassa del Dofí; primeres citacions de l'any (RMT).
El 5.V diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura i al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro; darreres citacions prenupcials (CAC).
El 13.VII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial
(RMT).
El 25.IX, diversos al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació postnupcial
(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 7.II, no menys de vuitanta-cinc exemplars
al dormidor del Beach Palace, a la
desembocadura del Ridaura (CAC)*.
El 24.III, encara alguns exemplars a la
desembocadura
del
Ridaura;
darrera
observació prenupcial (CAC).
El 18.X, no menys de nou exemplars prop de
la desembocadura del Ridaura. A partir de
llavors i fins a mitjan desembre, presència
continuada a aquest indret, amb un màxim de
seixanta-sis exemplars el 19.XI, ja que
dormen a l’edifici Beach Palace. En tot cas,
abandonen el dormidor en establir-se una
parella de xoriguers Falco tinnunculus al veí
edifici Cannes (CAC).
Oreneta vulgar _______________________________________________________
Hirundo rustica
Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de la primera
quinzena de febrer a la segona d’octubre.
El 27.II, cinc exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro;
primera citació prenupcial (JRG).
El 9.XII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; darrera i molt tardana citació
postnupcial (JBL).
Oreneta cuablanca ____________________________________________________
Delichon urbicum
Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de primers de
març a finals d’octubre.
El 13.II, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura; primera citació
prenupcial (CAC).
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El 8.X, alguns exemplars a la desembocadura del Ridaura i al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro; darreres citacions postnupcials (CAC, RMT).
Oreneta cua-rogenca __________________________________________________
Cecropis daurica
Estatus: migrant i nidificant escàs,
detectat de la primera quinzena de
febrer a la finals d’octubre.
El 19.II, un exemplar al Ridaura, a
l'alçada de la depuradora de
Castell d'Aro; primera citació
prenupcial (CAC).
El 8.X, almenys dos exemplars a
la desembocadura del Ridaura;
darrera citació postnupcial (CAC).

Piula grossa__________________________________________________________
Anthus richardi
Nova espècie a la vall.
Estatus: Accidental.
L'1.V, un exemplar de segon any
prop del mas Candell de Platja
d'Aro; primera citació d'aquesta
espècie a la vall del Ridaura (RMT,
JRG)*.
Citació
pendent
d'homologació pel CAC.

Trobat ______________________________________________________________
Anthus campestris
Estatus: poc estudiat, pot tractarse d’un migrador escàs.
El 29.IV, cinc exemplars prop de
can Perera, a Panedes, Llagostera
(CAC)*. No es detectava aquesta
espècie a la vall des de 2009
(Alvarez-Cros, 2010).
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Piula dels arbres _____________________________________________________
Anthus trivialis
Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d’un migrador regular, encara que escàs.
El 27.III, un exemplar a l'abocador de Solius; primera citació de l'any (CAC).
Titella _______________________________________________________________
Anthus pratensis
Estatus: migrador i hivernant abundant, present de mitjans d’octubre a primers d’abril.
El 2.IV darrera citació hivernal, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i al costat del Parc
de Bombers de Castell d'Aro (CAC).
El 8.X, diversos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera
citació postnupcial (TST).
Grasset de muntanya _________________________________________________
Anthus spinoletta
Estatus: poc estudiat, pot tractar-se
d’un migrador i hivernant molt
escàs.
El 30.X, un exemplar a l'abocador
de Solius (CAC).
El 31.X, almenys un exemplar prop
de can Perera, a Panedes,
Llagostera (CAC).
Els dies 20.XI i 26.XI, un exemplar
al Ridaura, a l'alçada de la
depuradora (CAC)*.

Cuereta groga ________________________________________________________
Motacilla flava
Estatus: migrador relativament abundant, sobre tot durant el pas primaveral, que
s’estén de mitjans de març a finals de maig; al de tardor, s’ha detectat de finals
d’agost a finals d’octubre.
El 5.III, un mascle al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro; primera i
primerenca observació prenupcial
(CAC).
De l'1.V, al 7.V (darrera citació
prenupcial) diversos mascles de la
subespècie escandinava (M. f.
thunbergi), prop del mas Candell
de Platja d'Aro, al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro, a can
Juanals i prop de can Perera de
Panedes (RMT, JRG, CAC)*.
El 10.IX, diversos exemplars prop
de can Perera, a Panedes,
Llagostera; darrera citació prenupcial (CAC).
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Cuereta citrina _______________________________________________________
Motacilla citreola
Estatus: Accidental.
Del 24.VIII al 31.VIII un juvenil al
Ridaura,
a
l'alçada
de
la
depuradora; segona observació
d'aquesta espècie a la vall (CAC,
JRG, XIP, RMT, JCJ, GSP i
altres)*. Pendent d’homologació
pel CR-SEO.

Cuereta torrentera ____________________________________________________
Motacilla cinerea
Estatus: present tot l’any en nombre no massa abundant.
El 9.IV, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; darrera citació prenupcial
(RMT).
El 17.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera observació
postnupcial (CAC).
Cuereta blanca _______________________________________________________
Motacilla alba
Estatus: present tot l’any, abundant.
Cargolet ____________________________________________________________
Troglodytes troglodytes
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Pardal de bardissa ____________________________________________________
Prunella modularis
Estatus: hivernant relativament abundant, detectat des de mitjans d’octubre a la
segona quinzena d’abril.
El 26.X, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació de tardor (JRG).
El 31.X, almenys un exemplar sobre la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera
(CAC).
Pit-roig _____________________________________________________________
Erithacus rubecula
Estatus: nidificant regular i migrador i hivernant abundant.
El 9.IV, a l’abocador de Solius, s’observa el darrer exemplar abans de l’estació
reproductora i el 24.IX el primer després (CAC).
Rossinyol ___________________________________________________________
Luscinia megarhynchos
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, detectat de primers d’abril a finals
de setembre.
El 8.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l’any (RMT).
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El 16.IX, darrera observació a Panedes, Llagostera (CAC).
Cotxa blava _________________________________________________________
Luscinia svecica
Estatus: migrador molt escàs, molt afectat per la desaparició de les zones humides
de la vall.
Del 18.III al 20.III, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura
(RMT,JRG, AAX, JCY)*.

Cotxa fumada ________________________________________________________
Phoenicurus ochruros
Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant.
El 24.IV s’observa el darrer exemplar, abans de l’estació reproductora, a l’abocador
de Solius (CAC).
Cotxa cua-roja _______________________________________________________
Phoenicurus phoenicurus
Estatus: migrador regular i escàs, i, possiblement, un reproductor esporàdic. 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 23.III, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera observació de l'any.
(JRG).
El 24.III, dos mascles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 26.III, 29.III i 9.IV,
un; el 29.IV una femella. (CAC, RMT, IGM).
Els dies 25.III, 26.III i 11.IV, dos mascles prop del Tennis d'Aro (JRG).
El 30.III un mascle a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).
Els dies 2.IV i 6.IV, una femella i
un mascle a la desembocadura del
Ridaura; els dies 7.IV i 28.IV, un
mascle, els dies 8.IV, 27.IV i 16.V
una femella, el 5.V dues (CAC,
RMT, JRG).
El 6.IV, un exemplar, prop del
Tennis d'Aro; els dies 8.IV, 9.IV,
12.IV i 15.IV, tres, l'11.IV, dos, els
dies 27.IV, 29.IV i 5.V una femella
(JRG, RMT).
El 18.IV, un exemplar a Platja
d'Aro (RMT).
El 27.IV, un mascle prop del mas
Candell, a Platja d'Aro (RMT).
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El 22.VI, un mascle cantant prop de Sant Grau d'Ardenya, Llagostera; primer indici de
cria a la vall (JBL)*.
El 9.IX, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; els dies 17.IX i 18.IX, almenys
tres (CAC).
El 22.IX, un exemplar, a la desembocadura del Ridaura (RMT).
El 15.X, un femella al costat del Parc de Bombers (CAC).
Els dies 15.X i 16.X, un prop del Tennis d'Aro (JRG, RMT).
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 6.IV, un mascle al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro; primera citació de l'any (JRG)*.
Els dies 11.IV i 26.IV, un exemplar prop del
Tennis d’Aro; l'1.V dos (JRG, RMT).
El 17.IV, un exemplar a l'abocador de Solius
(CAC).
El 27.IV, dos exemplars prop del mas
Candell, a Platja d'Aro; l'1.V un, el 3.V dos
(RMT, JRG).
El 28.IV, un exemplar a la desembocadura
del Ridaura (CAC).
El 29.IV, tres exemplars al Parc dels Estanys
de Platja d'Aro; el 3.V un (CAC, RMT).
L'1.V, dos exemplars prop de can Barella, a
Panedes, Llagostera (RMT).
El 4.V, un exemplar prop de can Juanals, a
Castell d'Aro (JRG).
El 5.V, fort pas amb, almenys nou exemplars
prop de can Barella, a Panedes, Llagostera,
dos a la desembocadura del Ridaura i no
menys de quinze al mas Candell de Platja d'Aro (CAC, RMT, JRG).
El 10.IX, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 18.IX i
24.IX, dos, el 21.IX, cinc. (CAC, JRG, RMT).
El 21.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).
Bitxac comú _________________________________________________________
Saxicola rubicola
Estatus: present tot l’any.
Còlit gris ____________________________________________________________
Oenanthe oenanthe
Estatus: migrador regular i escàs. Durant el pas de primavera s’ha detectat de primers
d’abril a mitjans de maig i al de tardor, de primers de setembre a mitjans d’octubre.
El 30.III, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació de
l'any (TST).
El 12.IV, un mascle a Penya Seca, a Sant Feliu de Guíxols (JRG)*.
El 17.IV, un exemplar prop del golf de Mas Nou, a Platja d'Aro (PFL).
El 19.IV, un exemplar, a Panedes, Llagostera (TST).
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El 19.IV, un exemplar, a la Divina Pastora, a Sant Feliu de Guíxols (JRG).
El 21.IV, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).
El 27.IV, dos exemplars prop del
mas Candell, a Platja d'Aro; l'1.V
un (RMT, JRG).
El 29.IV, tres exemplars prop de
can Perera, a Panedes, Llagostera
(CAC).
El 29.IV, dos exemplars prop del
Tennis d'Aro (RMT).
El 4.V, tres exemplars prop de can
Juanals, a Castell d'Aro (JRG).
El 5.V, fort pas amb, almenys sis
exemplars prop de can Barella, a
Panedes, Llagostera i no menys
de tres al mas Candell de Platja
d'Aro (CAC, RMT, JRG).
El 23.VIII, almenys un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera
citació postnupcial (CAC).
Els dies 30.VIII, 7.IX, 25.IX, 19.IX i 21.IX, almenys dos exemplars prop de can Perera,
a Panedes, Llagostera; el 17.IX uns deu, el 18.IX, cinc, el 24.IX, dotze (CAC, GSP,
JRG, RMT).
El 23.IX, diversos exemplars empaitats per un falcó mostatxut, a Panedes, Llagostera
(TST).
El 5.X, tres exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 14.X, 15.X
i 16.X, almenys sis, el 18.X, cinc, el 19.X, un (RMT, JRG, CAC).
Còlit ros ____________________________________________________________
Oenanthe hispanica
Estatus: migrador molt escàs i
irregular.
El 2.IV, un mascle a Fanals de
Munt; novena citació a la vall (JRG,
CAC, RMT)*.
El 24.IX, un mascle a Panedes,
Llagostera (TST).

Merla blava __________________________________________________________
Monticola solitarius
Estatus: present tot l’any, relativament abundant, encara que localitzat. Detectat tant a
penya-segats costaners, com interiors.
Merla _______________________________________________________________
Turdus merula
Estatus: present tot l’any, abundant.
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Griva cerdana________________________________________________________
Turdus pilaris
Estatus: hivernant esporàdic.
El 17.I, un exemplar prop de can
Barella,
Panedes,
Llagostera;
quarta citació a la vall (MFR).
El 6.XI, un exemplar prop de can
Barella,
Panedes,
Llagostera
(CAC)*.

Tord comú __________________________________________________________
Turdus philomelos
Estatus: nidificant molt escàs i migrador i hivernant abundant.
Griva _______________________________________________________________
Turdus viscivorus
Estatus: nidificant molt escàs i hivernant escàs.
Presència hivernal prop de can Barella, a Panedes, Llagostera i a Solius (CAC, JRG,
RMT).
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.
Bosqueta icterina_____________________________________________________
Hippolais icterina
Estatus: poc estudiat, es pot
tractar d’un migrador molt escàs i
irregular.
Els dies 15.V i 16.V, un exemplar a
la pollancreda de can Provensal, a
Santa Cristina d'Aro (CAC)*.
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Bosqueta vulgar ______________________________________________________
Hippolais polyglotta
Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.
El 9.IV, un exemplar prop de la costa de l'Alou; primera citació prenupcial (CAC).
El 29.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; darrera citació postnupcial
(CAC).
Boscarla mostatxuda__________________________________________________
Acrocephalus melanopogon
Estatus: divagant esporàdic.
Del 13.II al 19.II, almenys un
exemplar a la desembocadura del
Ridaura (CAC, RMT, JRG)*.
Tercera citació a la vall, la darrera
datava de 1991 (Alvarez, 1999).

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 19.III, un exemplar al tram final
del Ridaura (CAC, RMT).
Els dies 2.IV, 3.IV, 7.IV i 11.IV, un
exemplar al tram final del Ridaura
(RMT, CAC)*.
Els dies 29.VIII, 2.IX i 5.IX,
almenys un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC).
Del 10.X al 13.X, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (RMT,
JRG).
Els dies 19.X i 20.X, un exemplar
prop de la desembocadura del
Ridaura (CAC, RMT).
Boscarla de canyar ___________________________________________________
Acrocephalus scirpaceus
Estatus: migrador relativament abundant i nidificador molt escàs i localitzat. Les
primeres arribades es poden produir a finals de març i s’ha detectat ocells en pas
durant la primera quinzena de novembre.
El 17.IV, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura; primera citació
prenupcial (CAC).
Dos o tres territoris al tram final del Ridaura (CAC, RMT).
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Almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura, encara el 27.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.
El 31.V, un exemplar cantant prop del Tennis
d'Aro (JRG)*.

Tallareta cuallarga ____________________________________________________
Sylvia undata
Estatus: present tot l’any, en nombre molt
escàs i localitzat.
Els dies 24.I i 6.II, un exemplar a l'abocador de
Solius (CAC).
L'1.III, un exemplar prop de Pedralta, a Santa
Cristina d'Aro; l'1.IV, dos; també el 21.IV (JBL).
El 3.IV, un exemplar prop de la costa de l'Alou,
a Santa Cristina d'Aro (JGB).
El 16.X, un exemplar prop de can Perera, a
Panedes, Llagostera (CAC).
Els dies 19.XI, 4.XII, 6.XII i 8.XII dos o tres
exemplars a l'abocador de Solius (CAC)*.
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Tallarol de garriga ____________________________________________________
Sylvia cantillans
Estatus: migrador i nidificant,
relativament abundant, present de
final de març a octubre.
L'1.IV, un exemplar prop de
Pedralta, a Santa Cristina d'Aro i
dos més prop de can Llac, a
Romanyà; primeres citacions de
l'any (JBL, MLB, DLB).
El 19.IX darreres observacions a la
desembocadura del Ridaura i al
molí d'en Reixach, a Solius (CAC).

Tallarol capnegre _____________________________________________________
Sylvia melanocephala
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Tallareta vulgar ______________________________________________________
Sylvia communis
Estatus: migrador escàs, encara
que regular.
Els dies 8.IV i 1.V, un exemplar,
prop del Tennis d'Aro; l'11.IV, dos,
el 13.IV, sis (JRG, RMT)*.
Els dies 9.IV, 10.IV, 23.IV i 29.IV,
un exemplar a la desembocadura
del Ridaura (CAC).
El 18.IX, un exemplar a Tallades, a
Santa Cristina d'Aro (CAC).

Tallarol gros_________________________________________________________
Sylvia borin
Estatus: migrador escàs, encara
que regular. I, possiblement, un
reproductor esporàdic.
El 22.VI, un mascle cantant prop
de Can Cabanyes, a Santa Cristina
d'Aro; primer indici de cria a la vall
(JBL).
El 8.IX, un exemplar al molí d'en
Reixach, a Solius (CAC)*.
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Tallarol de casquet ___________________________________________________
Sylvia atricapilla
Estatus: present tot l’any, abundant.
Mosquiter pàl·lid _____________________________________________________
Phylloscopus bonelli
Estatus: migrador i nidificant regular, detectat d’abril a agost.
El 3.IV, almenys un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera i un altre
prop de Romanyà; primeres citacions de l'any (CAC, PFL).
El 23.VII almenys dos exemplars al costat de l'abocador de Solius; darrera citació
postnupcial (CAC).
Mosquiter comú ______________________________________________________
Phylloscopus collybita
Estatus: migrador i hivernant
abundant. No se n’ha comprovat la
cria, encara que no es descarta, ja
que s'ha detectat cantant en plena
estació reproductora.
Els dies 10.IV i 17.IV, un exemplar
al Ridaura, prop del pont del Remei,
amb caràcters visuals i sonors que
l'identifiquen com a pertanyent a la
subespècie P. c. tristis (CAC)*.
El 6.V un exemplar al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro; darrera
citació prenupcial (RMT).
El 23.IX, almenys un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura;
primera citació postnupcial (RMT).
El 9.X, prop de la desembocadura del Ridaura, s'observa un exemplar de coloració
marronosa que emet, insistentment, un reclam disil·làbic, probablement pertanyent a
una població oriental (abietinus?) (CAC).
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 19.IV, un exemplar prop del
Tennis d'Aro; primera citació de
l'any (RMT)*.
El 24.VIII, un exemplar al Ridaura,
a l'alçada de la depuradora;
primera citació postnupcial (CAC).
Del 28.VIII al 25.IX, presència de
diversos
exemplars
a
la
desembocadura del Ridaura, amb
un màxim de cinc els dies 12.IX i
12.IX (CAC, JCJ, RMT).
Els dies 31.VIII, 4.IX i 12.IX un
exemplar a la bassa del Dofí de
Castell d'Aro (CAC, JRG).
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Els dies 1.IX i 25.IX, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; el 17.IX, dos
(CAC).
El 25.IX, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).
El 10.X, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; darrera citació postnupcial
(RMT, JRG).
Reietó______________________________________________________________
Regulus regulus
Estatus: migrador i hivernant escàs, detectat de finals de novembre a mitjans de
març.
Els dies 4.I i 9.I, almenys dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera;
el 19.II, almenys un (CAC, RMT).
El 9.I, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (RMT, CAC).
El 27.I, no menys de sis exemplars al jardí d'un xalet de la Volta de l'Ametller, a
Sant Feliu de Guíxols (JRG).
El 20.II, almenys dos exemplars a l'abocador de Solius (CAC).
El 15.III, un exemplar prop de la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols (JRG).
Bruel _______________________________________________________________
Regulus ignicapilla
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
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.
L'11.IV, un exemplar a la vall de la Divina Pastora, a Sant Feliu de Guíxols; primera i
primerenca citació de l'any (JBL).

El 21.IV, un exemplar de la subespècie balear
(M. s. baleàrica) a la desembocadura del
Ridaura; primera citació d'aquesta subespècie
a la vall; citació pendent d'homologació pel
CAC (RMT)*.
Els dies 24.IV, 28.IV, 5.V, 6.V i 15.V, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el
9.V tres (RMT, CAC, TST).
Del 24.IV al 29.IV un exemplar amb trets de la subespècie balear (M. s. baleàrica), al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro; citació pendent d'homologació pel CAC (CAC)*.
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Els dies 27.IV, 30.IV, 1.V, 3.V, 7.V, 9.V i 14.V,
un exemplar al Parc dels Estanys de Platja
d'Aro; els dies 28.IV i 6.V dos, el 5.V quatre
(JRG, CAC, RMT, DDD, EFX).
Els dies 1.V i 12.V, un exemplar prop del
Tennis d'Aro (RMT, JRG).
Del 20.VI al 25.VI, una parella amb
comportament territorial prop del mas Beuloli
de Sant Feliu de Guíxols; el 7.VII, tres
exemplars junts (TST).
El 2.VII, sengles exemplars a Solius i prop de
can Pata; indicis de possible nidificació (JGB).
El 5.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro; darrera citació postnupcial (RMT).

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 9.IV, un mascle al Ridaura, prop de Santa
Cristina d'Aro; primera citació de l'any
(RMT)*.
Els dies 16,IV i 17.IV, un mascle prop del
Tennis d'Aro; el 27.IV un mascle i una
femella. (JRG, JBL).
El 16.IV, un exemplar a Sant Amanç, a Sant
Feliu de Guíxols (EPB).
El 18.IV, un exemplar a la desembocadura
del Ridaura (RMT).
El 27.IV, dos exemplars (mascle i femella)
prop del mas Candell, a Platja d'Aro (RMT).
El 29.IV, un exemplar al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro. (CAC).
El 29.IV, una femella a la pollancreda de can
Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (CAC).
El 29.IV, un exemplar a Panedes, Llagostera.
(TST).
Els dies 29.IV i 2.V, un exemplar a Castell d'Aro. (ANA).
Els dies 29.IV i 1.V, un exemplar prop del Tennis d'Aro (RMT, JRG).
Els dies 22.VIII i 24.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació
postnupcial (CAC).
El 28.VIII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JCJ).
El 6.IX, almenys un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).
Els dies 6.IX i 7.IX, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG, RMT).
L'11.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).
Els dies 11.IX i 12.IX, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, JRG).
Els dies 23.IX i 25.IX, un exemplar, a la desembocadura del Ridaura (RMT).
El 13.X, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).
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Del 15.X al 20.X, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG, RMT).
Mallerenga cuallarga __________________________________________________
Aegithalos caudatus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Mallerenga blava _____________________________________________________
Cyanistes caeruleus
Estatus: present tot l’any, abundant.
Mallerenga carbonera _________________________________________________
Parus major
Estatus: present tot l’any, abundant.
Mallerenga petita _____________________________________________________
Periparus ater
Estatus: present tot l’any, escassa i localitzada com a nidificant i una mica més
abundant a l’hivern.
Mallerenga emplomallada ______________________________________________
Lophophanes cristatus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Pica-soques blau_____________________________________________________
Sitta europaea
Estatus: es podria tractar d'un resident escàs i localitzat..
El 3.IV, un exemplar al bosc de can Nadal, a Llagostera, segona citació d'aquesta
espècie a la vall (JGB).

Del 9.IV al 24.IV, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou
(CAC).
El 6.V, una parella entra amb becada i surt amb sacs fecals del niu, al Ridaura, a
l'alçada de la costa de l'Alou; primera constatació de cria d'aquesta espècie a la vall
(CAC)*.
El 22.VII, la parella reproductora de la citació anterior, encara present (CAC, JRG,
RMT).
El 17.V, almenys un exemplar al Ridaura, riu amunt de can Pata (JBL, JRG).
El 3.VII, almenys un exemplar al Ridaura, prop de la capçalera del Ridaura (JRG).
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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 mitjan
setembre.
El 16.IV, un mascle a Salom d'Aro; primera i primerenca citació prenupcial (TST).
El 12.IX darrera citació postnupcial prop de la bassa del Dofí, a Castell d'Aro (CAC).
Escorxador __________________________________________________________
Lanius collurio
Estatus: migrador escàs, encara
que regular durant el pas de
tardor, de finals d’agost a primers
d’octubre.
El 7.VIII, una femella prop de la
capçalera del Ridaura (JRG,
RMT)*.
El 26.VIII, un exemplar juvenil prop
de can Perera, a Panedes,
Llagostera (JRG, RMT).

Botxí meridional______________________________________________________
Lanius meridionalis
Estatus: migrador i hivernant molt
escàs i localitzat al pla de
Panedes.
El 7.II, encara l'exemplar detectat a
primers de setembre de l'any
passat prop de can Perera, a
Panedes, Llagostera (RMT CAC,
TST)*.
El 12.III, un exemplar prop de la
costa de l'Alou, a Santa Cristina
d'Aro (JGB).

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 la primera quinzena de març
i la segona quinzena de setembre.
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El 2.IV, un exemplar al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro i un altre a la desembocadura del
Ridaura; primeres citacions de l'any (CAC,
RMT)*.
Els dies 6.IV, 9.IV, 16.IV, 21.IV, 27.IV i 3.V,
un exemplar al Parc dels Estanys de Platja
d'Aro; el 26.IV, dos (JRG, CAC, RMT).
Els dies 6.IV, 7.IV, 8.IV i 17.IV, un exemplar a
la desembocadura del Ridaura (RMT, CAC).
Els dies 8.IV, 11.IV, 12.IV, 15.IV i 27.IV, un
exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG, RMT).
El 9.IV, un exemplar al Ridaura, prop de
Santa Cristina d'Aro (RMT).
El 10.IV, un exemplar a Sant Pol (TST).
L'11.IV, un exemplar a Santa Cristina d'Aro
(TST).
El 3.V, un exemplar prop del mas Candell de
Platja d'Aro (RMT).
El 4.VI, un exemplar a Solius (JGB).
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.
Presència durant tot l'any prop de
can Barella, Panedes, Llagostera,
amb un màxim de quatre
exemplars el 26.VIII i una parella
amb
comportament
territorial,
foragitant rapinyaires, a primers de
juny (RMT, CAC, JRG, CWX, JGB,
GSP).
Els dies 15.I i 17.IX, un exemplar a
pla de Solius; els dies 13.III i 25.III,
dos (JBL, CAC).
El 24.I, dos exemplars a Gavarres,
a Santa Cristina d'Aro (JRG).
El 7.II, tres exemplars a l'abocador
de Solius; els dies 21.II, 19.III i 28.III, almenys un, el 25.III, dos (CAC).
Els dies 29.II, 13.III i 20.III, dos exemplars prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro;
els dies 24.III, 10.IV, 16.IV i 16.V, un (RMT, CAC, JRG).
Els dies 2.III, 13.III, 8.IV i 12.IV, un exemplar prop del Tennis d'Aro; els dies 15.III,
12.IV i 19.IV, dos (JRG)*.
El 12.III, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
Els dies 12.III i 21.V, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, CAC).
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El 12.III, quatre exemplars prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro (JGB).
El 20.III, dos exemplars prop del mas Candell de Platja d'Aro (JRG, RMT).
El 25.III, un exemplar sobre Santa Cristina d'Aro; el 26.III, tres (CAC).
El 29.III, quatre exemplars a Pedralta (JRG).
El 6.IV, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 9.IV, 10 i 24.IV,
un (JRG, CAC).
El 7.V, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro (CAC).
El 15.V, un exemplar en vol, sobre can Provensal, a Santa Cristina d'Aro (CAC).
El 12.VII, un exemplar al pla de Santa Cristina d'Aro (RMT).
El 27.IX, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).
El 9.X, dos exemplars a pla de Solius (RMT).
El 18.X, un exemplar sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).
El 30.X, dos exemplars al pla de Santa Cristina (CAC).
Corb________________________________________________________________
Corvus corax
Estatus: present tot l’any, en molt petit
nombre.
Detectat durant tot l’any en molt petit nombre,
especialment a l’abocador de Solius on, el
16.IV s'assolí la xifra màxima de l'any amb un
mínim de nou exemplars (CAC, JRG).
El 17.V, es localitza un niu amb quatre polls
ja plomats a un pi, prop del Ridaura, a
l'alçada de la costa de l'Alou (JRG, JBL,
CAC)*.
Es detecta un niu amb polls a punt de volar a
la cara est de la roca del Sol (JBL).

Estornell negre _______________________________________________________
Sturnus unicolor
Estatus:
present
tot
l’any,
relativament abundant.
Diversos
exemplars
a
la
desembocadura del Ridaura, al
Parc dels Estanys de Platja d’Aro,
a can Perera, a Panedes, al pla de
Solius i a l’abocador de Solius
(CAC, JBL)*.
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Estornell vulgar ______________________________________________________
Sturnus vulgaris
Estatus: present tot l’any, abundant, molt especialment a l’hivern.
Pardal comú _________________________________________________________
Passer domesticus
Estatus: present tot l’any, abundant.
Pardal xarrec ________________________________________________________
Passer montanus
Estatus:
present
tot
l’any,
relativament abundant.
El 16.V, un poll volander leucístic al
passeig del President Josep Irla de
Sant Feliu de Guíxols (CAC)*.

Pinsà comú __________________________________________________________
Fringilla coelebs
Estatus: present tot l’any, abundant a l’hivern i nidificant escàs.
El 26.III s'observa els darrers exemplars a la plana, prop de la bassa del Dofí i al Parc
dels Estanys de Platja d’Aro (CAC).
El 29.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.
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Lluer _______________________________________________________________
Carduelis spinus
Estatus: migrant i hivernant, relativament abundant, detectat de finals de
novembre a mitjans de març.
El 9.I, almenys vint-i-cinc exemplars prop de
la desembocadura del Ridaura; el 17.I, no
menys de cinc (CAC, RMT, JBL).
El 24.I, un exemplar a Gavarres, a Santa
Cristina d'Aro (JRG).
El 26.I no menys de deu exemplars prop del
Tennis d'Aro; el 7.II no menys de sis (JRG).
Els dies 30.I, 7.II, 19.II i 21.II, dos exemplars
al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de
Castell d'Aro; el 6.II, no menys de sis
exemplars, els dies 18.II i 23.II, tres (CAC,
JRG).
El 6.II, un mascle adult a Sant Feliu de
Guíxols (TSB).
El 19.III, dos exemplars prop del Parc de
Bombers de Castell d'Aro (CAC)*.
El 27.III, una femella prop del Parc de
Bombers de Castell d'Aro; darrera i tardana
citació hivernal (CAC).
Passerell comú _______________________________________________________
Carduelis cannabina
Estatus: present tot l’any, escàs.
El 4.I, almenys vuit exemplars prop de can
Barella, a Panedes, Llagostera; el 17.I, un
(CAC, RMT, JRG).
Els dies 4.I, 17.I, 3.II,17.II, 18.II, 20.II, 5.III i
25.III, almenys dos exemplars prop de la
bassa del Dofí; el 19.I, tres, el 6.II no menys
de quinze, el 14.II, vuit, el 23.II, quatre, el
19.III un (CAC, RMT, JRG).
El 20.III, almenys un exemplar al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (CAC).
El 28.X, almenys vuit exemplars prop can
Perera, a Panedes, Llagostera; a partir de
llavors, presència continuada amb un màxim
d'uns trenta-cinc exemplars l'1.XI (CAC,
RMT).
El 26.XI, diversos exemplars a l'abocador de
Solius (CAC).
El 25.XII, un exemplar al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro (RCA).
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Durbec_____________________________________________________________
Coccothraustes coccothraustes
Estatus:
hivernant
escàs
i
reproductor ocasional.
El 24.I, no menys de quinze
exemplars a Gavarres, a Santa
Cristina d'Aro (JRG)*.
L'1.II, un exemplar la vall de la riera
del Vilar, prop de can Llaurador, a
Santa Cristina d'Aro (JBL).
El 2.VII, tres exemplars al Ridaura,
a Solius; indici de possible
nidificació (JGB).
El 15.XII, s'observa diversos
exemplars a Sant Marc, a Castell
d'Aro (JRG.
Pinsà trompeter_______________________________________________________
Bucanetes githagineus
Estatus: migrador esporàdic.

Els dies 19.V i 20.V, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera;
segona citació d'aquesta espècie a la vall i tercera per a Catalunya; citació pendent
d'homologació pel CAC (CAC, RMT, JRG, JBL, GDB, TST i diversos observadors
més)*.
Gratapalles __________________________________________________________
Emberiza cirlus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
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Repicatalons _________________________________________________________
Emberiza schoeniclus
Estatus: migrant i hivernant, cada
vegada més escàs i localitzat a
causa de la desaparició de les
taques de canyissar de la vall.
Presència des de mitjans d’octubre
a la primera quinzena d’abril.
El 24.III, darrera observació
hivernal, al Parc dels Estanys de
Platja d’Aro (CAC).
El 28.X, alguns exemplars la
desembocadura
del
Ridaura;
primera citació postnupcial (CAC)*.

Cruixidell ____________________________________________________________
Emberiza calandra
Estatus: migrant i nidificant, escàs.
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DADES D’ANYS ANTERIORS
2010-11
Papamosques gris_____________________________________________________
Muscicapa striata tyrrhenica
Estatus: Accidental.
Del 22.XI.2010 al I.2011, un
exemplar al camí de ronda de
S'Agaró.
Citació
pendent
d’homologació pel CR-SEO. De
confirmar-se seria la primera citació
d'aquesta
subespècie
a
la
península Ibèrica (MFR)*.
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LLISTAT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
Oca egípcia __________________________________________________________
Alopochen aegyptiaca
Presència hivernal de dos (i de
vegades tres) exemplars al Parc
dels Estanys de Platja d'Aro (RMT,
CAC, JRG, GSP).
El 17.I s’observa comportament de
festeig i una còpula de la parella
resident al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro (CAC).
El 29.II, al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro, apareix la parella
resident amb nou pollets; sisè any
consecutiu de cria en llibertat
d’aquesta espècie a la vall
(Alvarez-Cros, 2016). (RMT)*.
A partir del 14.V es detecta un
exemplar (el 17.V, dos) prop o a la bassa de rec de can Perera, a Panedes,
Llagostera; el 17.VI s'hi observa una parella amb dos pollets, el que suposa la segona
localitat de cria a la vall (CAC, RMT, JRG)*.

El 2.XII, còpula de la parella del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).
Ànec domèstic________________________________________________________
Anas platyrhynchos var. domestica
Els dies 1.III i 6.III, un mascle amb
clara evidència de gens de
varietats
domèstiques,
a
la
desembocadura del Ridaura (RMT,
CAC)*.
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Cacatua nimfa _______________________________________________________
Nymphicus hollandicus
El 5.IX, un exemplar de color blanc prop del Tennis d'Aro (JRG).
Cacatua Galah________________________________________________________
Eolophus roseicapilla
El 24.VII, un exemplar al puig de la
Gramoia, Castell d'Aro; primera
vegada que es detecta l'espècie a
la vall (PMC)*.

Cotorra de Pennant____________________________________________________
Platycercus elegans
Els dies 28.X i 29.X, un exemplar
(possiblement un híbrid) prop de
la desembocadura del Ridaura;
primera vegada que es detecta
l'espècie a la vall (CAC)*.

Canari _____________________________________________________________
Serinus canaria
El 12.VII, apareix un exemplar al
jardins de l'Hostal La Gavina de
S'Agaró (JRG)*.
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Bec de corall senegalès _______________________________________________
Estrilda astrild
El 14.II, tres exemplars al Ridaura, a l'alçada del càmping Vall d'Aro (JBL).
Els dies 3.VIII, 21.VIII i 10.X,
almenys dos exemplars a la
desembocadura del Ridaura; els
dies 4.VIII, 7.VIII, 20.VIII, 7.IX,
23.IX, 24.IX, 9.X, 15.X, 16.X, 20.X,
27.X i 29.X, almenys quatre, els
dies 14.VIII, 17.VIII, 18.VIII i
19.VIII, sis, els dies 23.VIII i
26.VIII, tres, els dies 9.IX, 12.IX,
25.IX i 28.X, set, el 18.X, un, els
dies 30.X i 31.X, no menys de nou,
els dies 1.XI, 5.XI i 18.XI, cinc
(CAC, RMT, JRG)*.
El 9.X, dos exemplars al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro; el 3.XI, un
(RMT, JRG).
El 8.X cinc exemplars, a la desembocadura del
Ridaura. Alguns eren juvenils i, després de només
observar-hi adults, això constitueix un indici de cria
(CAC)*.

Els dies 7.XII, 8.XII i 9.XII, no
menys de quatre exemplars prop
de la desembocadura del Ridaura,
tres d'ells juvenils escara mostrant
"boqueres" i amb dificultats per volar, signes d'haver abandonat el niu recentment
(CAC)*.
El 23.XII, quatre o cinc exemplars al canyissar del Parc dels Estanys de Platja d'Aro
(JBL).
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Múnia roig __________________________________________________________
Amandava amandava
Del 17.I al 24.I, quatre exemplars
joves prop de la bassa del Dofí de
Castell d'Aro; segona citació
d'aquesta espècie a la vall; del
17.II al 8.IV tres exemplars; el
12.III, dos i el 13.III, almenys un
(CAC, RMT, JBL).
Els dies 4.VI, 5.VI, 24.VI, 25.VI,
2.VII, 10.VII, 21.VII i 27.VII, dos
exemplars a la desembocadura del
Ridaura (CAC)*.
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LLISTAT DE MAMÍFERS
Eriçó comú, eriçó fosc________________________________________________
Erinaceus europaeus
Estatus:
espècie
relativament
comuna.
El 7.VIII, es troba una cria al Parc
dels Estanys de Platja d'Aro
(CAC)*
A finals de desembre i, mitjançant
càmeres de foto-parany, es detecta
al Parc dels Estanys de Platja
d'Aro (JBL).

Guilla ______________________________________________________________
Vulpes vulpes
Estatus: espècie relativament comuna.
L'1.II, un exemplar cridant a darrera hora de la tarda, prop de can Dalmau, a Solius
(JBL).
Visó americà ________________________________________________________
Mustela vison
Estatus: espècie al·lòctona cada vegada més abundant.
A primers d'estiu, s'observa un exemplar a la platja de la Conca (JRG).
El 19.IX, un exemplar empaitant una polla d'aigua a la desembocadura del Ridaura
(CAC, JRG).
Toixó ______________________________________________________________
Meles meles
Estatus: espècie poc abundant.
El 6.XII, un cau actiu al pla de Sant Llorenç, a Llagostera (PPF).
Llúdriga ____________________________________________________________
Lutra lutra
Estatus: espècie molt escassa, en expansió.
Després de la citació d'un exemplar atropellat,
anys enrere, prop de la font del Pi, a Sant Feliu de
Guíxols, aquest any es van començar a tenir
indicis de la presència d'aquesta espècie a la vall.
A primers d'agost, una persona afirma haver vist
almenys un exemplar si no dos, al tram final del
Ridaura. Una inspecció posterior de la zona dóna
com a resultat la troballa d'excrements que, en ser
vells, no es poden atribuir amb seguretat a
aquesta espècie. El foto-parany de la zona dóna
resultats negatius.
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A primers de desembre, sota el pont de la
carretera de sant Feliu a Platja d'Aro, es troba
un excrement fresc d'aquesta espècie. A mitjan
desembre, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro,
mitjançant càmeres de foto-parany, s'obtenen
les imatges d'un animal que, malgrat la mala
qualitat de les mateixes, diversos experts
atribueixen a aquesta espècie. A final d'any, a la
platja Gran de Platja d'Aro, es descobreix unes
petjades que són inequívocament deixades per
un exemplar de llúdriga (JBL, JRG)*.

Geneta_____________________________________________________________
Geneta geneta
Estatus:
espècie
relativament
comuna
El 21.XI un exemplar atropellat
prop del passallís de can Bada, a
Castell d'Aro (JRG)*.

Gat domèstic________________________________________________________
Felis catus domesticus
Estatus: espècie abundant, amb moltes poblacions assilvestrades. Alguns dels nuclis
són controlats per associacions protectores d'animals que intenten capturar els seus
components i esterilitzar-los, encara que, després, els tornen a alliberar.
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Senglar_____________________________________________________________
Sus scrofa
Estatus: espècie abundant, que arriba a indrets prou humanitzats, per exemple al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro o
dins l'abocador de Solius.
L'1.II, dos exemplars a la part alta
del torrent de Canyet, termener
entre Santa Cristina d'Aro i Castell
d'Aro (JBL).
A mitjans d'agost, un mascle i una
femella amb godalls al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro, detectats
mitjançant càmeres de foto-parany
(JBL)*.
El 10.IX, no menys de sis
exemplars creuen la carretera que
puja a Tallades, prop del puig
Portugal (CAC).
Llebre europea ______________________________________________________
Lepus europaeus
Estatus: espècie que només és relativament comuna al pla de Panedes.
El 31.I, un exemplar a la part alta del torrent de Canyet, termener entre Santa Cristina
d'Aro i Castell d'Aro (TBX).
El 31.VII, es troba un exemplar mort a prop de Castell d'Aro (JJX).
Conill de bosc _______________________________________________________
Oryctolagus cuniculus
Estatus: espècie relativament comuna a la que s'afegeix una certa quantitat d'efectius
producte dels alliberaments portats
a terme pel col·lectiu de caçadors.
Addicionalment
també
es
produeixen
alliberaments
d'exemplars domèstics, amb el risc
de contaminació genètica de la
població
salvatge
que
això
comporta.

Durant tot l'any s'observa al Parc
dels Estanys de Platja d'Aro amb
màxims de sis exemplars l'11.VI.
D'una banda, aquesta població
prové d'alliberaments intencionats
d'exemplars salvatges portats a
terme per membres del Grup de
Natura Sterna. D'una altra, també
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es detectaren exemplars domèstics de procedència desconeguda (CAC, JRG, DDD,
MBS)*.
Durant tot l'any s'observa una certa població amb exemplars no purs a la bassa del
Dofí, el Parc de Bombers, l'EDAR de Castell d'Aro i els seus voltants (CAC, JRG, JBL,
RMT).
Esquirol ____________________________________________________________
Sciurus vulgaris
Estatus: espècie en regressió, encara que relativament comuna.
El 3.IV, un exemplar entre Mobles Mulà i can Pata (JGB).
El 25.VI, un exemplar al costat de l'Hostal La Gavina de S'Agaró (CAC).
El 27.XII, un exemplar al camí de ronda de S'Agaró (PCB).
Rata comuna________________________________________________________
Rattus norvegicus
Estatus: espècie molt abundant.

Rorqual comú________________________________________________________
Balaenoptera physalus
Estatus:
espècie
relativament
comuna.
El 4.IV, un exemplar front punta
Prima (JRG)*.

Dofí mular __________________________________________________________
Tursiops truncatus Balaenoptera physalus
Estatus: espècie relativament comuna.
El 24.I, quatre exemplars front Sant Feliu de Guíxols (JBL).
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El 7.X, almenys vint-i-cinc exemplars a mitja milla de la costa front la punta d'en
Bosch, a Sant Feliu de Guíxols. Direcció sud, a última hora de la tarda. Adults i molts
dependents (JBL).
El 13.XI, dos exemplars front la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols. Direcció
nord, a última hora de la tarda (JBL).
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LLISTAT DE RÈPTILS
Nota prèvia: Els censos de rèptils que es comenten formen part del programa de
seguiment a nivell d'estat espanyol el S.A.R.E. (Seguimiento de Anfibios y Reptiles de
España http://siare.herpetologica.es/sare). En el cas de la Vall d'Aro es fa un mateix
transsecte de mostreig diverses vegades a l'any, en el qual s'apunta totes les
espècies observades (i el seu nombre d'exemplars) des d'aproximadament Can
Llaurador fins a aproximadament el pas de la Miloca, sota dels Carcaixells.

Tortuga de rierol______________________________________________________
Mauremys leprosa
Estatus: espècie escassa a la vall,
tot i que a Catalunya està gaudint
d'una millora i expansió
poblacional recent.
Durant el 2016 no s'han realitzat
altres prospeccions enfocades a
l'espècie. Tot i així, segueix
apareixent en el cens de rèptils.
Malgrat la sequera estival, es torna
a detectar dos exemplars adults a
la bassa de Can Llaurador durant
el 15.X, després de les plogudes
(EPB)*.
Tortuga d'aigua americana______________________________________________
Trachemys scripta
Estatus: espècie exòtica.
Molt estesa, present a la majoria de masses d'aigües quietes de la vall i al tram final del
Ridaura.
Falsa tortuga mapa ____________________________________________________
Graptemys pseudogeographica
Estatus: espècie exòtica.
El 2.VII, un exemplar a Castell
d'Aro (JRG)*.
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Tortuga de ventre vermell _______________________________________________
Pseudemys nelsoni o ruviventris
Estatus: espècie exòtica.
El 29.IV, un exemplar al Ridaura, a
la
sortida
d'aigües
de
la
depuradora de Castell d'Aro
(CAC)*.

Dragó comú_________________________________________________________
Tarentola mauritanica
Estatus: espècie molt abundant en zones humanitzades, present fora d'aquestes de
manera àmplia.
Durant el 2016, segueix apareixent de forma repetida als censos de rèptils, amb
marges de 1 a 3 exemplars; sense variacions perceptibles.
El 16.IV, un exemplar a la urbanització de Sant Amanç (EPB).
Els dies 5.VI, 2.VII, 2.VIII, 9.VIII i 2.IX un exemplar al casc urbà de Sant Feliu de
Guíxols; el 19.IX, dos (CAC).
El 25.VI, almenys quatre exemplars a Sant Pol (CAC).
El 28.VII, cinc exemplars al càmping Mas Sant Josep (NPX).
El 25.IX, un exemplar prop de la Casa Nova (EPB).
Sargantana cuallarga_________________________________________________
Psammodromus algirus
Estatus: espècie molt comuna,
sobretot en zones de bosc obert i
màquia.
Durant el 2016, segueix apareixent
de forma repetida als censos de
rèptils, amb marges de 3 a 8
exemplars;
sense
variacions
perceptibles.
El 17.IV, cinc exemplars prop de
Romanyà de la Selva (EPB).
El 25.IX, quatre exemplars prop de
la Casa Nova (EPB).
El 31.X, cinc exemplars a la zona
de Sant Baldiri (EPB).
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Llangardaix ocel·lat____________________________________________________
Timon lepidus
Estatus:
espècie
escassa,
contínuament amenaçada per la
pèrdua i destrucció d'hàbitats
oberts, descampats i zones
productives obertes en estat
natural.
Manté les millors poblacions de la
vall a les màquies arbrades i
fondalades de la zona dels
Carcaixells, amb altres poblacions
més escasses però que es
mantenen, de moment, per
exemple, a la zona de mas
Darder-Bufaganyes, horta de Sant
Amanç, i zona de Mobles Mulà i
vall del Ridaura.
Segueix apareixent entre marges de 0 a 2 exemplars als censos de rèptils de la zona
de Can Llaurador – Carcaixells; sense variacions perceptibles.
El 23.IV, un exemplar prop del mas Darder, Sant Feliu de Guíxols (RMT)*.
El 15.X s'observa fins a tres exemplars adults a la zona baixa dels Carcaixells (EPB).
Sargantana iberoprovençal____________________________________________
Podarcis liolepis
Estatus: espècie relativament comuna, ben distribuïda en tots els punts de roquissar o
construcció rural de la vall.
Segueix apareixent entre marges de 1 a 4 exemplars als censos de rèptils; sense
variacions perceptibles.
El 19.II un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC)*.
El 5.III, dos exemplars a les Valls,
a Romanyà (APX).
El 16.IV, tres exemplars a la
urbanització de Sant Amanç
(EPB).
El 17.IV, un exemplar als
roquissars de la riera de Salenys
(EPB.
El 25.IX, tres exemplars prop de la
Casa Nova (EPB).
El 31.X, cinc exemplars a la zona
de Sant Baldiri (EPB).
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Vidriol europeu_______________________________________________________
Anguis fragilis
Estatus: espècie escassa, només
present en les diverses fondalades
humides de la vall.
No apareix mai als censos de
rèptils tot i un gran esforç en
aixecar pedres en les hores del
vespre, quan l'espècie és més fàcil
de trobar.
El 20.V, un exemplar prop de can
Pata (CAC)*.
Els dies 14.IX i 18.IX, sengles
exemplars al camí que voreja la
finca d'en Lara, en el segon cas
l'exemplar estava atropellat (EPB).
Serp de Collaret ______________________________________________________
Natrix natrix
Espècie present a les zones més mitjanament humides i/o amb presència d'aigua de
la vall, ben distribuïda però de manera escassa.
Tot i aparèixer ocasionalment al cens de rèptils de Can Llaurador-Carcaixells, aquest
any no ho ha fet.
L'11.V, un exemplar juvenil a Sant Amanç (EPB).
El 31.X un exemplar adult a Sant Baldiri (EPB).
El 27.XI, un exemplar adult a Sant Amanç (EPB).
Serp d'aigua _________________________________________________________
Natrix maura
Estatus: espècie present, tot i que
de manera escassa, en la majoria
de punts d'aigua i rierols de la vall.
El 16.IV, durant el cens de rèptils,
s'observa un exemplar juvenil a la
«bassa 2» de can Llaurador(EPB)
.
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Serp blanca_________________________________________________________
Rhinechis scalaris
Estatus: espècie ben distribuïda per tota la
vall, tot i que de difícil detecció ja que té una
activitat parcialment nocturna.
De moment, no ha aparegut mai al censos de
rèptils.
El 16.X, un exemplar prop del restaurant Les
Panolles de Santa Cristina d'Aro (JBL).
El 31.X, un exemplar depredat prop de Sant
Baldiri (EPB)*.

Serp verda__________________________________________________________
Malpolon monspessulanus
Estatus: l'espècie de serp més abundant – o com a mínim més fàcilment detectable a la vall, present arreu.
Durant el 2016, segueix apareixent ocasionalment en els censos de rèptils (de 0 a 1
exemplars)
Diverses mudes i juvenils al llarg de l'any (dates indeterminades) apareixen a la zona
de Sant Amanç, com cada any sense variacions perceptibles (EPB).
El 16.IV, un exemplar atropellat a prop de Can Llaurador, poc abans de l'inici del cens
(EPB).
El 17.IV, un exemplar de mida grossa a prop de Romanyà de la Selva (EPB).
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LLISTAT D'AMFIBIS
Nota prèvia: Els censos de rèptils que es comenten formen part del programa de
seguiment a nivell d'estat espanyol el S.A.R.E. (Seguimiento de Anfibios y Reptiles de
España http://siare.herpetologica.es/sare). En el cas de la Vall d'Aro es fa el
seguiment d'una sèrie de basses diverses vegades a l'any, les més importants de les
quals són la de Can Duran de Bufaganyes, la de Can Llaurador, i la bassa del camí de
sota del Mas Tapiolas. Durant aquest mostreig s'apunta totes les espècies observades
(i el seu nombre d'exemplars adults).
Salamandra comuna__________________________________________________
Salamandra salamandra
Estatus: espècie comuna a totes les zones arbrades de la vall. Tot i que no se'n fa un
seguiment gaire exhaustiu, és una espècie que a la vall ocupa sobretot punts d'aigua
clara i neta en zones boscoses. Si no hi ha hagut grans pertorbacions en aquests
hàbitats, cal esperar que no hi hagi grans fluctuacions en les seves poblacions.
Aquest any no s'ha realitzat el cens
d'amfibis,
on
acostumava
a
aparèixer durant els trajectes entre
basses de forma ocasional, i a criar
a la bassa de Can Duran i la del
camí del Mas Tapioles.
El 28.II, un individu actiu de dia (!)
prop de Sant Baldiri (EPB)*.
El 16.IV, deu larves a la riera del
Vilar (EPB)..

El 17.IV, quatre individus afogats a
la font de mas Poncet, a Romanyà.
S'hi col·loquen troncs de sortida per
evitar més afogaments (EPB).
El 11.V, una larva a la riera de les
Comes. (EPB).
El
5.XII,
quatre
exemplars
atropellats en un tram de 100 metres
de la pista de terra que va de
Mobles Mulà a can Pata (CAC)*.
Tritó palmat_________________________________________________________
Lissotriton helveticus
Estatus: espècie bastant escassa a la vall, amb aparicions esporàdiques a basses i
punts d'aigua de zones boscoses.
El 24.III un exemplar a la riera de Molins, a Castell d'Aro (APX).
Tritó verd ___________________________________________________________
Triturus marmoratus
Estatus: espècie de presència estesa a la vall però, en general, d'abundància
escassa.
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Aquest any no s'ha realitzat el cens d'amfibis, a on acostumava a aparèixer a gairebé
tot arreu amb més o menys abundància, com la bassa de Can Duran de Bufaganyes,
a Can Llaurador i a la bassa de sota del Mas Tapioles.
Durant el mes de maig, fent prospecció de punts interessants per crear rampes per
amfibis a la vall de les Comes amb el tècnic de medi ambient de Sant Feliu de
Guíxols, es descobreixen poblacions abundants i aparentment en bon estat a tota la
vall de les Comes, des de basses al darrere mateix del Monestir fins a la part mitjana
de la vall. Es rescata desenes d'exemplars de basses sense rampa i es deixen a
basses amb sortides naturals (EPB).
Tòtil________________________________________________________________
Alytes obstetricans
Espècie bastant escassa a la vall,
només present a comalades amb
rierols d'aigües netes i de llarg
hidroperíode, com la riera de
Salenys, la part alta del Ridaura, o
algunes rieres de Solius.
El 16. IV, durant el cens de rèptils,
dos individus sota una pedra, prop
del torrent del Montclar, a on s'hi ha
pogut comprovar la cria de forma
ocasional. Un d'ells era un mascle
amb posta (EPB).*

Granota pintada ____________________________________________________
Discoglossus pictus
Estatus: espècie molt abundant i estesa. Invasora, malgrat que ja fa dècades que va
arribar a la vall, no sembla interferir excessivament en altres espècies d'amfibis.
Aquest any no s'ha realitzat el cens d'amfibis, on acostumava a aparèixer de forma
molt abundant a totes les basses i tot el recorregut.
Es reprodueixen, com cada any, a la majoria de cossos d'aigua de petita i mitjana
entitat de tota la vall. Fins i tot apareixen durant el mes de maig a basses de carrer, a
prop de l'estació d'autobusos de Sant Feliu de Guíxols (alerta donada pels serveis de
jardineria). S'observa repetidament en la prospecció de basses per restaurar a la vall
de les Comes.
No es detecta cap davallada ni creixement poblacional significativa en cap de les dues
temporades de cria (primavera, tardor).
El 30.III un exemplar a la urbanització de Sant Amanç (EPB).
Gripau d'esperons____________________________________________________
Pelobates cultripes
Estatus: espècie escassa, i amb distribució bastant reduïda a la vall.
Es reprodueix amb èxit a la bassa 2 de can Llaurador. Degut a la sequera, perd el
punt de reproducció de mas Tapiolas. Com a contrapunt positiu, «recupera» la bassa
de Can Llaurador (la bassa més propera al mas) degut a la desaparició per la mateixa
sequera de les poblacions del peix introduït Gambusia holbrooki. Les poblacions de
cranc americà van desaparèixer a la bassa de can Llaurador amb la nevada i glaçada
del març del 2010. Per tant, per primera vegada en molts anys el binomi de basses de
can Llaurador estan lliures d'exòtiques, el que és bona notícia per l'espècie (EPB).
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De tant en tant, apareixen exemplars dispersors al pla de Panedes (segurament
provinents de la plana de Llagostera) i a punts del fons de la vall (EPB).
El 28.VII, un exemplar mort al càmping Mas Sant Josep (NPX).
Gripau comú_________________________________________________________
Bufo spinosus
Estatus: espècie abundant en les zones arbrades de la vall.
Tot i que no se'n fa un seguiment gaire exhaustiu, és una espècie que, a la vall, ocupa
sobretot punts d'aigua clara i neta a zones boscoses. Si no hi ha hagut grans
pertorbacions en aquests hàbitats, cal esperar que no hi hagi grans fluctuacions en les
seves poblacions.
Aquest any no s'ha realitzat el cens d'amfibis, on acostumava a aparèixer de forma
ocasional a alguna bassa.
El 24.III un fresa a la riera de Molins, a Castell d'Aro (APX).
El 6.XII, dos mascles sentits prop de l'abocador de Solius (APX).
Gripau corredor______________________________________________________
Bufo calamita
Estatus: espècie encara abundant,
excepte als punts més accidentats
i més tancats. Encara abundant a
zones obertes de la vall.
Aquest any no s'ha realitzat el cens
d'amfibis, on acostumava
a
aparèixer de forma molt abundant
a tota la zona de Solius i
Bufaganyes

Reineta meridional___________________________________________________
Hyla meridionalis
Estatus: espècie abundant. Es reprodueix als mateixos llocs que en temporades
anteriors (la majoria de punts d'aigua de mitjana o més gran entitat), sense detectarse cap davallada ni creixement poblacional remarcable.
Aquest any no s'ha realitzat el cens d'amfibis, a on acostumava a aparèixer a Can
Duran de Bufaganyes, a Can Llaurador i a la bassa del camí de Mas Tapioles.
El 30.III almenys deu mascles sentits a la urbanització de Sant Amanç (EPB).
S'observa repetidament durant el mes de maig en la prospecció de basses per
restaurar a la vall de les Comes, tant en forma d'adult, com en forma de larva i posta
(EPB).
Granota verda _______________________________________________________
Pelophylax perezi
Espècie present a la majoria de cossos d'aigua permanent de la vall.
Es detecta, després de la sequera estival a les basses de can Llaurador, i a la riera del
Vilar. No se'n pren més registres durant el 2016.
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PAPALLONES DIÜRNES
Al web Actualització del catàleg
dels ocells de la vall del Ridaura
(http://www.ocellsvallridaura.comxa
.com/), es
fa una recopilació
històrica de totes les espècies de
papallones diürnes amb imatges a
la vall del Ridaura. Se n'arriba a
comptabilitzar quaranta-cinc tàxons
diferents.
Es
relacionen
a
continuació, ressaltant en negreta,
les espècies detectades aquest
any:

Safranera de l'alfals (Colias croceus) forma hèlice.17.VII (CAC)*.

Capgròs comú (Carcharodus alceae)
Merlet comú (Pyrgus malvoides)
Merlet ruderal (Pyrgus armoricanus)
Murri de la pimpinella (Spialia sertorius)
Daurat fosc (Thymelicus acteon)
Papallona zebrada (Iphiclides feisthamelii)
Papallona reina (Papilio machaon)
Angelet (Leptidea sinapis)
Blanca de la col (Pieris brassicae)
Blanqueta de la col (Pieris rapae)
Blanqueta perfumada (Pieris napi)
Pòntia comuna (Pontia daplidice)
Safranera de l'alfals (Colias croceus)
Cleòpatra (Gonepteryx cleopatra)
Llimonera (Gonepteryx rhamni)
Marroneta de l'alzina (Satyrium esculi)
Coure comú (Lycaena phlaeas)
Blaveta estriada (Leptotes pirithous)
Blaveta dels pèsols (Lampides boeticus)
Barrinadora dels geranis (Cacyreus marshalli)
Blaveta de l'heura (Melitaea deione)
Blaveta comuna (Polyommatus icarus)
Moreneta meridional (Aricia cramera)
Bruna boscana (Pararge aegeria)
Margera comuna (Lasiommata megera)
Lleonada de matollar (Coenonympha arcania)
Saltabardisses europea (Pyronia tithonus)
Saltabardisses de solell (Pyronia cecilia)
Saltabardisses cintada (Pyronia bathseba)
Bruna dels prats (Maniola jurtina)
Escac ibèric (Melanargia lachesis)
Bruixa (Brintesia circe)
Faune bru (Hipparchia statilinus)
Faune ziga-zaga (Hipparchia fidia)
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Papallona de l'arboç (Charaxes jasius)
Tornassolada petita (Apatura ilia)
Argentada comuna (Argynnis paphia)
Mirallets (Issoria lathonia)
Nimfa mediterrània (Limenitis reducta)
Atalanta (Vanessa atalanta)
Migradora dels cards (Vanessa cardui)
Papallona de la c blanca (Polygonia c-album)
Damer de la centàurea (Melitaea phoebe)
Damer roig (Melitaea didyma)
Damer dels conillets (Melitaea deione)

Aquest any s'ha produït un pas molt
intens i dilatat en el temps
d'Atalanta
(Vanessa
atalanta)
(CAC)*.

PLANTES SUPERIORS
Seguidament es relaciona els 220
tàxons col·lectats per Albert Mallol
Camprubí i Mònica Lòpez García,
des del 28.VIII a final d'any, a la
quadrícula EG02, que abraça la
pràctica
totalitat
del
terme
municipal de Sant Feliu de Guíxols
i part dels de Santa Cristina d'Aro i
de Castell-Platja d'Aro. Aquest
constitueix l'inici d'un treball que
encara no es dóna per conclòs i
que s'anirà completant en un futur
proper.
Els tàxons estan ordenats per data
de recol·lecció. A més, a la taula
s'hi dóna informació del nom específic i subespecífic, si s'escau, de la família a que
pertany l'espècimen, de la localitat on es va recol·lectar i del nom català. Es pot trobar
més informació sobre cada una de les plantes a: http://floracatalana.net/
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Data
28/08/16 15:26
28/08/16 15:27
28/08/16 15:29
28/08/16 15:36
28/08/16 16:20
28/08/16 16:30
28/08/16 16:33
28/08/16 16:44
28/08/16 18:06
28/08/16 18:07
28/08/16 18:10
28/08/16 18:18
28/08/16 18:22
29/08/16 15:15
29/08/16 15:18
29/08/16 15:21
29/08/16 15:27
29/08/16 15:27
29/08/16 15:27
29/08/16 15:27
29/08/16 15:38
29/08/16 15:40
29/08/16 15:42
29/08/16 15:50
29/08/16 15:51
29/08/16 15:52
29/08/16 15:54
29/08/16 15:58
29/08/16 15:58
29/08/16 16:04
29/08/16 16:07
29/08/16 16:07
29/08/16 18:33
29/08/16 18:45
29/08/16 18:56
29/08/16 19:00
29/08/16 19:03
29/08/16 19:07
29/08/16 19:20
29/08/16 19:28
29/08/16 19:28
29/08/16 19:28
29/08/16 19:28
29/08/16 19:28
29/08/16 19:35
29/08/16 19:35
29/08/16 19:43
12/09/16 15:05
12/09/16 15:05
12/09/16 15:14
12/09/16 15:27
12/09/16 15:28
12/09/16 15:29
12/09/16 15:31
12/09/16 15:32
12/09/16 15:32
12/09/16 15:33
12/09/16 15:41
12/09/16 15:41
12/09/16 15:49
12/09/16 16:55
12/09/16 16:58
12/09/16 16:58
12/09/16 17:07
12/09/16 18:01
12/09/16 18:24
12/09/16 18:25
12/09/16 18:30
12/09/16 18:36
12/09/16 18:36
12/09/16 18:36
02/10/16 10:30
02/10/16 10:32
02/10/16 10:36
02/10/16 10:45
02/10/16 10:52
02/10/16 10:54
02/10/16 10:59
02/10/16 11:04
02/10/16 14:58
02/10/16 15:09
02/10/16 15:11
02/10/16 15:12
02/10/16 15:23
02/10/16 15:29
02/10/16 15:33
02/10/16 15:51
02/10/16 15:57
02/10/16 16:05
02/10/16 16:10
02/10/16 16:15
02/10/16 16:22
02/10/16 16:30
02/10/16 16:37
02/10/16 17:16
02/10/16 17:23
02/10/16 17:23
02/10/16 17:34
02/10/16 17:39
02/10/16 17:56
02/10/16 18:19
02/10/16 18:20
02/10/16 18:20
02/10/16 18:20
02/10/16 18:20
02/10/16 18:20
02/10/16 18:20
14/10/16 11:53
14/10/16 12:00

Tàxon
Daucus carot a L.
Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Cout.
Scirpus holoschoenu s L.
Carlina corymbosa L. subsp. hispanica (Lam.) O. Bolòs et J. Vigo
Chondrilla juncea L.
Inula viscosa (L.) Ait.
Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Mentha suaveolens Ehrh.
Centaurea aspera L.
Clematis flammula L.
Dorycnium rectum (L.) Ser. in DC.
Artemisia annua L.
Chenopodium ambrosioides L.
Malva sylvestris L.
Phytolacca americana L.
Cyperus eragrostis Lam.
Polygonum persicaria L.
Aster squamatus (Spreng.) Hieron.
Parietaria officinalis L. subsp. judaica (L.) Béguinot
Paspalum distichum L.
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. subsp. crus-galli
Hypochoeris radicata L.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Rumex conglomeratus Murray
Plantago major L.
Reichardia picroides (L.) Roth
Portulaca oleracea L.
Solanum chenopodioides Lam.
Scirpus maritimus L.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Ballota nigra L. subsp. foetida (Vis.) Hayek
Asparagus acutifolius L.
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf in Oliver
Paspalum dilatatum Poiret in Lam.
Eleusine tristachya (Lam.) Lam. subsp. barcinonensis (Costa ex Willk.) A. et O. Bolòs
Plantago coronopus L.
Vitex agnus-castus L.
Bromus catharticus Vahl
Verbena officinalis L.
Heliotropium europaeum L.
Sonchus oleraceus L.
Ammi maju s L.
Polygonum convolvulus L.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Pennisetum villosum R. Br. ex FresenG
Bupleurum fruticosum L.
Cichorium intybus L.
Mentha aquatica L.
Saponaria officinalis L.
Xanthium echinatum Murray subsp. italicum (Moretti) O. Bolòs et J. Vigo
Typha latifolia L.
Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. recta Jury
Atriplex prostrata Boucher ex DC.
Tradescantia fluminensis Velloso
Amaranthus hybridus L.
Calendula arvensis L.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Antirrhinum orontium L.
Euphorbia prostrata Ait.
Daphne gnidium L.
Ipomoea indica (Burm.) Merr.
Iberis linifolia L. subsp. dunalii (Bubani) Valdés
Reseda phyteuma L.
Amaranthus blitoides S. Watson
Amaranthus retroflexus L.
Epilobium hirsutum L.
Artemisia verlotiorum Lamotte
Picris echioides L.
Tribulus terrestris L.
Cynodon dactylon (L.) Pers
Euphorbia maculata L.
Sonchus tenerrimus L.
Eragrostis barrelieri Daveau
Brassica fruticulosa Cyrillo subsp. fruticulosa
Polygonum aviculare L.
Medicago sativa L.
Alyssum maritimum (L.) Lam.
Convolvulus arvensis L.
Scabiosa atropurpurea L.
Setaria pumila (Poiret) Schultes in Schultes et Schultes f.
Boussingaultia cordifolia Ten.
Oxalis latifolia Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth
Satureja calamintha (L.) Scheele subsp. glandulosa (Req.) Gams
Diplotaxis erucoides (L.) DC.
Ruscus aculeatu s L.
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heyw. subsp. prolifera
Inula graveolen s (L.) Desf.
Anthemis arvensis L.
Lepidium graminifolium L.
Mirabilis jalapa L.
Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat
Trifolium pratense L.
Phragmites australis (Cad.) Steudel
Arundo donax L.
Crithmum maritimum L.
Datura stramonium L.
Raphanus raphanistrum L. subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier et Layens
Lycopus europaeus L.
Bidens frondosa L.
Setaria parviflora (Poiret) Kerguélen
Cyperus rotundus L.
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Acer negundo L.
Aster sedifolius L.
Leontodon tuberosus L.
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Família
Umbel·líferes
Umbel·líferes
Juncàcies
Compostes
Compostes
Compostes
Cucurbitàcies
Cupressàcies
Compostes
Labiades
Compostes
Ranunculàcies
Papilionàcies
Compostes
Quenopodiàcies
Malvàcies
Fitolacàcies
Ciperàcies
Poligonàcies
Compostes
Urticàcies
Gramínies
Gramínies
Compostes
Compostes
Poligonàcies
Plantaginàcies
Compostes
Portulacàcies
Solanàcies
Ciperàcies
Gramínies
Labiades
Liliàcies
Gramínies
Gramínies
Gramínies
Plantaginàcies
Verbenàcies
Gramínies
Verbenàcies
Boraginàcies
Compostes
Umbel·líferes
Poligonàcies
Gramínies
Gramínies
Gramínies
Umbel·líferes
Compostes
Labiades
Cariofil·làcies
Compostes
Tifàcies
Umbel·líferes
Quenopodiàcies
Commelinàcies
Amarantàcies
Compostes
Simarubàcies
Escrofulariàcies
Euforbiàcies
Timeleàcies
Convolvulàcies
Crucíferes
Resedàcies
Amarantàcies
Amarantàcies
Onagràcies
Compostes
Compostes
Zigofil·làcies
Gramínies
Euforbiàcies
Compostes
Gramínies
Crucíferes
Poligonàcies
Papilionàcies
Crucíferes
Convolvulàcies
Dipsacàcies
Gramínies
Basel·làcies
Oxalidàcies
Labiades
Crucíferes
Liliàcies
Cariofil·làcies
Compostes
Compostes
Crucíferes
Nictaginàcies
Crucíferes
Papilionàcies
Gramínies
Gramínies
Umbel·líferes
Solanàcies
Crucíferes
Labiades
Compostes
Gramínies
Ciperàcies
Compostes
Betulàcies
Aceràcies
Compostes
Compostes

Localitat
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Santa Cristina d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro

Nom català
Estafanòria
Fonoll
Jonc comú
Carlina corimbosa
Màstec
Olivarda
Carbassina
Càdec
Herba disentèrica
Menta borda
Herba del terrig
Vidiella
Doricni recte
Te bord
Malva major
Raïm de moro
Serrana d’Amèrica
Herba presseguera
Àster esquamós
Morella roquera
Gram d’aigua
Xereix de pota de gall
Peluda
Crepis capil·lar
Paradella conglomerada
Plantatge gros
Cosconilla
Verdolaga
Morella gràcil
Jonca marítima
Pelosa
Malrubí negra
Esparraguera boscana
Albellatge
Gram de fulla ampla
Eleusina
Cosconia de frare
Aloc
Berbena
Herba berrugera
Lletsó oleraci
Siscla de camp
Fajol bord
Forcadella
Canyota
Penniset
Matabou
Xicoira
Menta d’aigua
Sabonera
Llapassa borda
Boga de fulla ampla
Safranaria borda
Herba molla
Tradescància
Blet punxent
Boixac de camp
Ailant
Gossets
Lleterola prostrada
Matapoll
Campanetes de jardí
Viudeta
Pebrots de ruc
Amarant blitoide
Marxant
Matajaia
Donzell de la xina
Arpell
Tríbol
Gram
Lleteresa maculada
Lletsó fí
Eragrostis de vinya
Bràssica fruticulosa
Passacamins
Alfals
Caps blancs
Corretjola
Escabiosa
Xereix d’aresta groga
Bàlsam emparrador
Pa de cucut de fulla ampla
Rementerola
Ravenissa blanca
Gallaring
Clavellet prolífer
Olivardó
Camamilla borda
Morritort de fulla estreta
Flor de nit
Ravenisa incana
Trèvol de prat
Canyís
Canya
Fonoll marí
Herba talpera
Ravenissa blanca
Malrubí d’aigua
Bident frondós
Xereix gràcil
Castanyola
Morro de porcell
Vern
Negundo
Indiana
Nualós
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14/10/16 12:05
14/10/16 12:27
14/10/16 12:33
14/10/16 12:51
14/10/16 12:53
14/10/16 12:57
14/10/16 15:42
14/10/16 16:08
14/10/16 16:15
14/10/16 16:23
14/10/16 16:31
14/10/16 16:50
14/10/16 16:52
14/10/16 17:07
14/10/16 17:12
14/10/16 17:15
14/10/16 17:42
14/10/16 18:06
16/10/16 12:12
16/10/16 14:08
16/10/16 15:48
16/10/16 15:51
16/10/16 15:53
16/10/16 15:54
28/10/16 12:44
28/10/16 13:06
28/10/16 13:07
28/10/16 13:14
28/10/16 13:33
28/10/16 13:51
28/10/16 14:06
28/10/16 15:20
28/10/16 15:28
28/10/16 15:48
28/10/16 15:59
28/10/16 16:01
28/10/16 16:07
28/10/16 16:17
28/10/16 16:27
28/10/16 16:30
28/10/16 16:46
28/10/16 16:56
28/10/16 18:17
28/10/16 18:17
28/10/16 18:33
28/10/16 18:59
29/10/16 13:30
30/10/16 10:37
30/10/16 10:53
30/10/16 11:03
30/10/16 11:03
30/10/16 11:14
30/10/16 11:21
30/10/16 11:41
30/10/16 12:16
30/10/16 12:30
30/10/16 12:34
30/10/16 12:46
30/10/16 14:18
30/10/16 15:33
30/10/16 16:44
30/10/16 16:47
30/10/16 17:50
30/10/16 17:53
30/10/16 18:00
13/11/16 16:54
13/11/16 16:54
13/11/16 16:54
27/11/16 13:42
27/11/16 13:47
27/11/16 13:53
27/11/16 14:26
27/11/16 16:35
27/11/16 16:38
27/11/16 16:45
27/11/16 16:45
28/11/16 15:44
28/11/16 15:44
28/11/16 15:55
28/11/16 15:58
28/11/16 16:47
28/11/16 16:51
28/11/16 17:17
28/11/16 17:24
04/12/16 12:59

Odontides luteus (L.) Clairville
Einadia nutans
Camphorosma monspeliaca L. subsp. monspeliaca
Smilax aspera L.
Ceratonia siliqua L.
Rosmarinus officinalis L.
Globularia alypum L.
Asperula cynanchica L. subsp. aristata (L. f.) Béguinot in Fiori et Paol
Bidens subalternan s DC.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Viburnum tinu s L. subsp. tinus
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
Conyza bonariensis (L.) Cronq.
Picris hieracioides L. subsp. hieracioides
Mercurialis annua L.
Agrimonia eupatoria L.
Amaranthus deflexus L.
Helianthus tuberosus L.
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker
Aster pilosus Willd.
Senecio vulgaris L.
Salsola k ali L. subsp. ruthenica (Iljin) Soó
Cak ile maritima Scop. subsp. maritima
Ononis natrix L. subsp. ramosissima (Desf.) Batt. et Trab.
Erodium moschatum (L.) L'Hér. in Ait.
Rubus caesius L.
Equisetum telmateia Ehrh.
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton
Equisetum ramosissimum Desf. subsp. ramosissimum
Arisarum vulgare Targ.-Tozz.
Silene latifolia Poiret
Echinophora spinosa L.
Silene nicaeensis All.
Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber
Chenopodium murale L.
Atriplex halimus L.
Sporobolus indicus (L.) R. Br.
Plantago crassifolia Forsk.
Medicago arborea L.
Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.
Aptenia cordifolia (L. fil.) N. E. Brown.
Atriplex portulacoides L.
Polypodium vulgare L. subsp. serrulatum Arcang.
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Ulex parviflorus Pourr. subsp. parviflorus
Euphorbia peplus L.
Setaria verticillata (L.) Beauv. subsp. verticillata
Vinca difformis Pourr.
Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. onopteris (L.) Heufler
Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum
Spergula arvensis L.
Salvia verbenaca L. subsp. verbenaca
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
Pistacia lentiscus L.
Ruta chalepensis L. subsp. chalepensis
Tolpis barbata (L.) Gaertn. subsp. umbellata (Bertol.) Maire in Jah. et Maire
Jasione montana L.
Nothoscordum borbonicum Kunth
Antirrhinum majus L. subsp. majus
Polygonum dumetorum L.
Arbutus unedo L.
Thesium humifusum DC.
Hedera helix L.
Oxalis articulata Savigny in Lam.
Oxalis bowiei
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. in Holl et Heynh.
Galinsoga parviflora Cav.
Lantana camara L.
Lamium amplexicaule L.
Fumaria officinalis L.
Fumaria capreolata L.
Phytolaca dioica L.
Lathyrus clymenum L.
Gazania rigens (L.) Gaertn.
Erodium chium (L.) Willd.
Poa annua L.
Cardamine hirsuta L.
Eucalyptus globulus Labill.
Myrtus communis L.
Tropaeolum majus L.
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f.
Daucus gingidium L. subsp. hispanicus (Gouan) O. Bolòs et J. Vigo
Lonicera implexa Ait.
Spartium junceum L.
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Escrofulariàcies
Quenopodiàcies
Quenopodiàcies
Esmilacàcies
Papilionàcies
Labiades
Globulariàcies
Rubiàcies
Compostes
Ericàcies
Caprifoliàcies
Compostes
Compostes
Compostes
Euforbiàcies
Rosàcies
Amarantàcies
Compostes
Compostes
Compostes
Compostes
Quenopodiàcies
Crucíferes
Papilionàcies
Geraniàcies
Rosàcies
Equisetàcies
Pitosporàcies
Equisetàcies
Aràcies
Cariofil·làcies
Umbel·líferes
Cariofil·làcies
Valerianàcies
Quenopodiàcies
Quenopodiàcies
Gramínies
Plantaginàcies
Papilionàcies
Plumbaginàcies
Aizoàcies
Quenopodiàcies
Polipodiàcies
Compostes
Papilionàcies
Euforbiàcies
Gramínies
Apocinàcies
Polipodiàcies
Crucíferes
Cariofil·làcies
Labiades
Crucíferes
Anacardiàcies
Rutàcies
Compostes
Campanulàcies
Liliàcies
Escrofulariàcies
Poligonàcies
Ericàcies
Santalàcies
Araliàcies
Oxalidàcies
Oxalidàcies
Cariofil·làcies
Crucíferes
Compostes
Verbenàcies
Labiades
Papaveràcies
Papaveràcies
Fitolacàcies
Papilionàcies
Compostes
Geraniàcies
Gramínies
Crucíferes
Mirtàcies
Mirtàcies
Tropeolàcies
Compostes
Umbel·líferes
Caprifoliàcies
Papilionàcies

Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Santa Cristina d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Sant Feliu de Guíxols
Santa Cristina d'Aro
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Santa Cristina d'Aro
Santa Cristina d'Aro
Santa Cristina d'Aro
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Castell-Platja d'Aro

Fonollada groga
Camforada
Aritjol
Garrofer
Romaní
Fuixarda
Herba prima
Bident de vinya
Sap
Marfull
Amargot
Coniza bonarienca
Parraques
Melcoratge
Serverola
Amarant deflex
Nyàmera
Coniza sumatrenca
Setembrines
Xenixell
Barrella punxosa
Rave de mar
Gavó groc
Almescat
Romegueró
Cua de cavall grossa
Pitospor
Cua de cavall ramosa
Frare cugot
Melandri blanc
Equinòfora espinosa
Silene de platja
Herba de sant Jordi
Blet de paret
Salat blanc
Esporòbol índic
Plantatge marí
Alfals arbori
Ajocagripaus
Cabelleres de la reina
Salat portulacoide
Polipodi
Ullastre de frare
Gatosa
Lleterola peplus
Xereix aferradís
Vinca
Falzina negra
Rafanistre
Pèl de boc
Tàrrec
Bosses de pastor
Llentiscle
Ruda bracteosa
Tolpis
Guaridora de montanya
All d’olor
Conillets
Fajol de bardissa
Arboç
Tèsium divaricat
Heura
Pa de cucut articulat
Morró
Arabidopsis
Galinsoga
Lantana
Peu de gall
Fumària oficinal
Julivert bord
Bellaombra
Veçot articulat
Gazània
Agulletes
Poa anual
Cardàmine hirsuta
Eucaliptus comú
Murtra
Caputxina
Pastanaga marina
Lligabosc mediterrani
Ginesta
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04/12/16 13:05
04/12/16 13:06
04/12/16 13:17
04/12/16 13:41
04/12/16 13:49
04/12/16 16:07
04/12/16 16:07
10/12/16 16:39
10/12/16 17:43
11/12/16 15:25
11/12/16 16:01
11/12/16 16:14
11/12/16 16:16
11/12/16 17:09
24/12/16 13:55
24/12/16 14:03
24/12/16 14:14
24/12/16 15:32
27/12/16 13:57
27/12/16 14:11
27/12/16 14:11
27/12/16 14:11
27/12/16 14:11
27/12/16 14:11
27/12/16 14:11
30/12/16 17:26

Dactylis glomerata L.
Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa
Medicago polymorpha L. subsp. microcarpa (Urb.) O. Bolòs, J. Vigo, Masalles et Ninot
Galactites tomentosa Moench
Melilotus albus Medic.
Coronilla valentina L.
Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria
Bellis sylvestris Cyrillo
Verbascum boerhavii L.
Senecio angulatus L. f.
Rumex crispus L.
Sisymbrium erysimoides Desf.
Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas
Rhamnus alaternus L.
Centaurea pectinata L. subsp. pectinata
Solanum nigrum L.
Arisarum vulgare Targ.-Tozz. subsp. vulgare
Oxalis pes-caprae L.
Veronica persica Poiret in Lam.
Trifolium angustifolium L.
Anchusa arvensis (L.) Bieb.
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray
Silene gallica L.
Geranium rotundifolium L.
Urtica urens L.
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Gramínies
Compostes
Papilionàcies
Compostes
Papilionàcies
Papilionàcies
Rosàcies
Compostes
Escrofulariàcies
Compostes
Poligonàcies
Crucíferes
Compostes
Labiades
Ramnàcies
Compostes
Solanàcies
Aràcies
Oxalidàcies
Escrofulariàcies
Papilionàcies
Boraginàcies
Papilionàcies
Cariofil·làcies
Cariofil·làcies
Urticàcies

Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Santa Cristina d'Aro
Santa Cristina d'Aro
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro

Dàctil
Gravit
Medicago nigra
Calcida blanca
Almegó blanc
Carolina
Serverola
Margaridoia silvestre
Porpres
Seneci enfiladís
Paradella crespa
Erísim
Tomaní
Aladern
Herba del sucre
Morella vera
Frare cugot
Flor d’avellana
Verònica pèrsica
Fenc bord
Ancusa arvense
Veça
Silene gal·lica
Suassana
Ortiga petita
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TAULA D’OBSERVADORS
CODI

OBSERVADOR

AA
ACH
AG
AGX
AMP
AMX
ANA
APX
ASK
CAC
CWX
DDD
DLB
EB
ECX
EFX
EPB
GDB
GJP
GSP
IGM
JBL
JBX
JBY
JCJ
JCM
JCY
JE
JG
JGB
JJX
JLX
JPX
JQ
JRB
JRG
JRX
JRY
LHF
LHM
MAC
MBS
MFR
MLB
MLG
MPG
NPX
OBX

Albert Alonso
Aleix Comas Herrera
Arnau Guardia
Albert Gallego
Àlex Massana Pernias
Albert Masferrer
Aniol Negre Albertí
Albert Pujols
Alfried Sánchez Krellenberg
Carlos Alvarez Cros
Clara Wendenburg
Dani Diaz-Diethelm
Dani López Bernat
Eduard Batista
Eduard Casadevall
Enric Fontcuberta
Eudald Pujol Buxó
Gerard Dalmau Bonet
Gabriel de Jesús Pinho
Guillem Saguer Parés
Ivan García Martínez
Josep Ma Bas Lay
Jaume Badosa
Josep Bel
Jaume Campderrós Jordà
Jordi Casanova Maturana
Judith Corominas
Jordi Ensenyat
Joan Goy
José Luís González Busto
Jordi Jubany
Jaume López
Josep Ma Prat
Jacqueline Quintin
Julio Ruiz Ballesteros
Jaume Ramot García
Josep Roca
Jaume Reixach
Lluís Hugas Fèlez
Lluís Hugas Mulà
Manuel Alvarez Cros
Magda Bonvehí Soler
Miguel Ángel Fuentes Rosúa
Marta López Bernat
Mònica López García
Miquel Pedrol García
Nicolas Parrain
Òscar Bargalló
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PBA
PCB
PFL
PMC
PPF
RBX
RCA
RFX
RMT
TBX
TSB
TST
XIP

Pere Bofill Arbusà
Pere Carrera Bonadona
Ponç Feliu Latorre
Policia Municipal de Castell-Platja d'Aro
Pere Pons Ferran
Ricard Busquets
Raül Calderón Alvarez
Ramon Faura
Rosa Matesanz Torrent
Tati Badosa
Toni Sanllehí Bitrià
Toni Strubell Trueta
Xavier Idígora Planas
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