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INTRODUCCIÓ
Aquest és el catorzè dels anuaris ornitològics de la vall del Ridaura i el sisè
naturalístic. Com els precedents, neix amb la voluntat de deixar constància de la
realitat ornitològica i naturalística actual de la vall, tot recollint aquelles observacions
més destacades que s’hi han produït. A més dels ocells, s’hi inclou les citacions
interessants d'altres grups de vertebrats (mamífers, rèptils, amfibis i peixos) i d'alguns
invertebrats (papallones diürnes, odonats i altres). Aquest any ja no es recull tot el
llistat de peixos marins detectats a les costes de la vall del Ridaura bussejant a pulmó
lliure, ni el de peixos d'aigua dolça i només es recull les citacions de noves espècies.

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, delimitada al nord
per la riera de la Resclosa, i al
sud per la carretera de Sant
Llorenç i Sant Grau, GIP-6821
i la part de mar enfront de la
costa d’aquesta àrea (Fig. 1).
Tal com figura al títol, l’espai
temporal abraça l’any 2021.

Fig. 1. Límits, en vermell, de la vall del Ridaura
(Adaptat de: Generalitat de Catalunya, 2017)

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

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 regular i constant, encara que no professionalitzada.
L’altra font d’obtenció de dades, correspon a les sessions de treball de diferents
projectes que s’han portat a terme a la vall, i que es comenten a continuació.
- Anellament científic d’ocells i control d’ocells marcats.
Es continua sense, pràcticament, activitat anelladora. Fruit del seguiment de
rapinyaires nocturnes, aquest any
es va marcar deu òlibes Tyto alba,
onze ducs Bubo bubo, cinc polls
de gamarús Strix aluco, nou xots
Otus scops, cinc mussols comuns
Athene noctua, quatre polls de
mussol banyut Asio otus. Anelles i
geolocalitzadors
permeteren
esbrinar l'origen de diversos
individus trobats accidentats.
Durant la celebració del Dia
Mundial dels Ocells, el 10.X, es
duu
a
terme
una
sessió
d’anellament divulgativa al Parc
dels Estanys, en la que, com a
nota destacada, cal remarcar la captura de quatre blauets Alcedo atthis.
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. En tot cas,
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es va poder llegir anelles posades a altres especies, com el corb marí emplomallat
Phalacrocorax aristotelis, el xatrac bec-llarg Sterna sandvicensis, la gavina vulgar
Chroicocephalus ridibundus o el gavià fosc Larus fuscus.
Aquest any hem tornat a comptar, al Parc dels Estanys, amb la presència hivernal
més o menys continuada del bernat pescaire Ardea cinerea marcat, ja detectat el juliol
de 2016, que ha hivernat des de llavors a aquest indret.
- Projectes coordinats per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO).
Durant el 2021, 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.
- 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 interessants observacions fetes des
d'embarcació i el Grup de Natura Sterna ha organitzat una primera sortida de prova
amb veler per a l’observació d’aus marines.
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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 ornitofauna.
Les espècies d’aus detectades a la vall del Ridaura durant el 2021 es relacionen en
dues llistes. La primera, o llistat general, inclou les espècies de presència natural a
casa nostra. A la segona llista es relaciona les espècies exòtiques i/o escapades de
captivitat. Cal aclarir que, al llistat general s’ha inclòs espècies que, malgrat ser
exòtiques com el faisà Phasianus colchicus o la cotorreta de pit gris Myiopsitta
monachus, mantenen poblacions autosuficients i/o provenen d’algunes més o menys
properes.
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 individus, 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, 2021), el CAC (Comitè Avifaunístic de
Catalunya, 2021) o el CR-SEO (Comité de Rarezas de la Sociedad Española de
Ornitología) (Rouco i altres, 2019), que encara no hagin estat homologades, figuren
en lletra de color gris. Les homologades, figuren en lletra normal i inclouen una nota
on, si se sap, es detalla el número de l’homologació.
Com altres anys, aquest s’ha inclòs alguns gràfics, mostrant el nombre d’ocells
observats per dècada a Castell-Platja d'Aro, obtinguts mitjançant les dades entrades
al portal Ornitho.cat per tal d’il·lustrar la presència anual d’algunes espècies.
De la majoria d’espècies comunes a la vall, sense canvis significatius d’estatus o
observacions destacables, no s’inclou les citacions.
Totes les imatges que il·lustren alguns dels textos s’han pres a la vall durant el 2021 i,
quan corresponen a alguna de les observacions citades, es marquen al text amb un
asterisc: *.
Després de la part destinada als ocells, segueixen les dedicades als altres grups
d'organismes (mamífers, rèptils, amfibis, peixos, ropalòcers -papallones diürnes- i
odonats -libèl·lules). Una vegada més, s'ha inclòs unes notes addicionals amb dades
interessants sobre altres grups d'insectes i d’invertebrats marins.
Per fi, s’inclou una taula de correspondència entre els codis dels observadors i els
seus noms, seguida del llistat de referències bibliogràfiques citades.
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RESUM DE L’ANY
Pel que fa a les particularitats d’aquest any 2021, es passa a enumerar, més o menys
cronològicament, les més significatives.
Comencem amb un gràfic, amb les principals dades meteorològiques de l'estació
meteorològica de Sant Feliu de Guíxols, gestionada per Andreu García Monge.
https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESCAT1700000017220B

L'any s'encetà amb uns dies de temperatures molt baixes acompanyades de vent de
llevant. Tot plegat va fer estralls a
les poblacions de petits ocells,
especialment
entre
els
estrictament insectívors, com ara
els
roquerols
Ptyonoprogne
rupestris hivernants a la Vall.
A la primera desena de febrer es
fa
una
observació
molt
primerenca d'oreneta cuablanca
Delichon urbicum.
Al
dormidor
d’esplugabous
Bubulcus ibis, del Parc dels
Estanys de Platja d’Aro, es
comptà cent trenta-vuit individus
durant el cens de gener
d'aquàtiques i marines. D’altra banda, el dormidor de corb marí gros Phalacrocorax
carbo ha continuat a l’illa, amb un total de deu individus durant el mateix cens.
Altres espècies escasses a la vall, presents a final de l’any 2020, continuaren la seva
hivernada a primers del 2021. En són exemples el xarxet comú Anas crecca, l'ànec
cullerot Anas clypeata, el bernat pescaire Ardea cinerea, el rascló Rallus aquaticus,
la fotja vulgar Fulica atra o el becadell comú Gallinago gallinago. Pel que fa a la fotja
vulgar Fulica atra, aquest ha estat l'onzè hivern consecutiu en realitzar una vertadera
hivernada, localitzada al Parc dels Estanys de Platja d’Aro.
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Durant el mes de gener es detecta rastres de llúdriga Lutra lutra al tram final del
Ridaura. S'instal·la una càmera trampa i durant tot l’any es gava, almenys dos
individus adults (femella i mascle).
Durant la segona quinzena de març membres del Grup de Natura Sterna procedeixen
a la punxada d’ous d’un niu d’oca egípcia. Addicionalment, un membre del cos
d'Agents Rurals porta a terme una operació de descast de la parella resident al Parc
dels Estanys de Platja d’Aro i d'una segona en procés d'establiment.
A finals de març, es fa la segona citació a la vall de mussol emigrant Asio flammeus.
A primers d'abril s'observa terrerola vulgar Calandrella brachydcatyla. Aquesta
espècie no se citava des de 2017 i també merla de pit blanc Turdus torquatus,
espècie que no se citava des de 2012.
A finals d’abril es fa la quarta citació a la vall de becplaner Platalea leucorodia. A
primers de maig es fa la quarta citació a la vall de xoriguer petit Falco naumanni. A
cavall d’aquest mes i de juny s’observa, per primera vegada a la vall, estornell rosat
Pastor roseus; a primers de juny, es fa la segona.
Tal com mostren les imatges del Servei Meteorològic de Catalunya, tant la primavera
com l’estiu d’aquest any han estat molt secs a casa nostra, per la qual cosa, diverses

basses s’han assecat. Són exemples significatius, la de les Reinetes de Platja d’Aro,
la resclosa de can Salvador o la bassa de la Vinya de can Llaurador, a Santa Cristina
d’Aro. Altres basses que no s'han arribat a assecar, han vist molt reduïts els seus
nivells.
Pel que fa a la cria, per onzè any consecutiu, l’oca egípcia Alopochen aegyptiaca va
niar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro tot i que es va frustrar el seu èxit. La fotja
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vulgar Fulica atra crià altra vegada aquest any al Parc dels Estanys. Com en anys
precedents, una altra espècie que va niar a la vall (4 a 5 territoris), és la boscarla de
canyar Acrocephalus scirpaceus.
Respecte als rapinyaires diürns, la parella d’àguila cuabarrada Aquila fasciata,
instal·lada al massís de l’Ardenya, aquest any va treure endavant dos polls.
Pel que fa a cornella negra Corvus corone es tornà a observar indicis sòlids de cria a
lloc i època adients.
Almenys als mesos de juny, juliol i setembre, es tornà a constatar la cria de bec de
corall senegalès Estrilda astrild. Per tant, continua el procés d’establiment poblacional
d’aquesta espècie a casa nostra.
Com cada any, especialment amb el bon temps,
aparegueren força individus d'ocells marins amb
hams clavats i/o fils de cuca enredats a les potes.
Llevat de molts pocs casos, en que es pot
alliberar
l'animal,
aquestes
afectacions
produeixen una amputació en el millor dels casos
o una mort lenta en el pitjor.
Es va tornar a comptar amb la presència estival
més o menys continuada d’uns pocs individus de
martinet de nit Nycticorax nycticorax, de martinet
blanc Egretta garzetta i de bernat pescaire Ardea
cinerea. De l'agró roig Ardea purpurea les
observacions de juny a agost van ser comptades.
Per la revetlla de Sant Joan, aquest any tampoc
es va evitar la crema massiva (encara que en
menor mesura que altres anys) d’artefactes
pirotècnics, per tal de protegir les postes de les espècies nidificants a la zona del Parc
dels Estanys de Platja d’Aro.
A primers d'agost, es començà a formar el dormidor d’esplugabous Bubulcus ibis al
Parc dels Estanys de Platja d’Aro. Com els darrers anys, a l’illa est, la del roure.
Un altre any assistírem, impotents, a la massacre d'ocells durant els primers dies de
la mitja veda, al pla de Panedes. Allà es sembra una parcel·la de girasol amb l'única
finalitat de servir d'atracció als ocells de les rodalies que hi acudeixen massivament a
menjar. El camp és envoltat, amb traïduria, d'amagatalls formats per grans bales de
palla... Aquestes carnisseries són anomenades activitats esportives.
A primers d’octubre, es fa la tercera citació a la vall de mussol emigrant Asio
flammeus i la segona d’àguila pescadora Pandion haliaetus.
Durant la primera quinzena d’octubre, es produeix una forta entrada de vents de
component nord, que dura diversos dies i produí observacions d’ocells poc comuns,
com el becadell sord Lymnocriptes minimus o l’escorxador Lanius collurio, en una
data excepcionalment tardana per aquesta espècie. A mitjan novembre es fa la
segona observació de la vall d’esmerla Falco columbarius. Durant la segona quinzena
de novembre es fa una observació d’un estol nombrós de daurada grossa Pluvialis
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apricaria, que no s’observava des de 2019. A la segona quinzena de desembre es fa
la tercera observació d’ànec mandarí Aix galericulata a la vall, espècie que no es
citava des de primers de 2004. També, la quarta de gavineta de tres dits Rissa
tridactyla.
A mitjans de novembre, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro procedí a l’alliberament
de cent exemplars de perdiu roja Alectoris rufa procedents de la granja que la
Generalitat de Catalunya té a Torreferrussa, a la reserva de Solius.
Aquest any, i fruit de les pressions i denúncies portades pel Grup de Natura Sterna
durant molts anys, l'empresa distribuïdora ha tornat a arranjar algunes torres de línies
elèctriques de la Vall per tal d'evitar l'electrocució de grans ocells rapinyaires i/o
planadors.
Com a clàssics de cada any,
continuen les mostres de manca
de civisme dels propietaris de
gossos d’una banda i de manca
de vigilància per part de l'autoritat
municipal al Parc dels Estanys de
Platja d’Aro de l’altra, amb les
consegüents molèsties a aus i
observadors.
En altres zones, com el tram alt
del Ridaura, el trànsit de motos i

bicicletes per la llera posen en greu perill
diverses espècies de flora i fauna especialment
sensibles i, en teoria, protegides. Per fi,
l’Ajuntament de Llagostera i membres de Sterna
instal·lren uns rètols dissuasius oficials al tram
alt del Ridaura, advertint de la prohibició de la
circulació rodada per les lleres de rius i rieres.
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LLISTAT GENERAL D’OCELLS
Oca vulgar___________________________________________________________
Anser anser
El 27.VII, divuit individus en vol, en direcció nord, sobre Sant Feliu de Guíxos; sisena
citació de l’espècie a la vall (CAC)*.

Ànec blanc __________________________________________________________
Tadorna tadorna
Estatus: migrant molt escàs, i
divagant a l’hivern; irregular.
Del 24.IV al 2.V, un mascle a la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC, RMT, NFM)*.
Del 16.VIII al 18.VIII, un individu al
Parc dels Estanys de Platja d’Aro;
el 19.VIII apareix mort (CAC,
MAC, RMT).

Ànec nandarí ________________________________________________________
Aix galericulata
Estatus:
divagant
hivernal
accidental.
Del 18.XII al 31.XII, un mascle al
Parc dels Estanys de Platja d’Aro;
tercera citació d’aquesta espècie a
la vall, que no es citava des de
2004 (CAC, NFM, RMT, MGA)*.
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Ànec xiulador________________________________________________________
Anas penelope
Estatus: hivernant i migrant molt
escàs i irregular.
Del 19.I al 21.III, una femella al
Parc dels Estanys de Platja d’Aro
(RMT, CAC, NFM, ALM)*.

Ànec griset__________________________________________________________
Anas strepera
Estatus: hivernant i migrant molt
escàs i irregular.
Del 19.XII al 31.XII, un mascle i
una femella al Parc dels Estanys
de Platja d’Aro (CAC, NFM, RMT,
MGA)*.

Xarxet comú _________________________________________________________
Anas crecca
Estatus: hivernant i migrant escàs però regular. Detectat des de la primera quinzena
d’agost a mitjans de març.
Des del començament d’any al
21.III, continua la presència a la
bassa del Dofí i al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro, amb un
màxim de set femelles i dos
mascles els dies 2.I, 5.I, 17.I, 19.I
i 2.II (CAC, NFM, RMT, JRG)*.
El 26.VIII, dos individus a la bassa
de can Torras de Panedes, a
Llagostera;
primera
citació
postnupcial (CAC).
El 9.IX, un individu a la bassa de
can Torras de Panedes, a
Llagostera (CAC).
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El 24.IX, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 15.X dos, els dies 21.X,
27.X. 6.XI, 20.XI, 21.XI i 6.XII un, el 28.X sis, els dies 25.XII i 27.XII una parella, el
26.XII almenys dos mascles (CAC, MAC, NFM, RMT, MGA).
Els dies 26.IX, 27.IX, 28.IX, 1.XII, 6.XII, 7.XII i 9.XII, un individu a la desembocadura
del Ridaura; el 5.XII dues femelles (CAC, RMT).
Del 29.IX al 2.X, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 25.X, el mateix o
un altre, del 30.XI al 9.XII dues femelles; el 9.XII, a més, un mascle; a partir de llavors,
presència continuada fins a final d’any, amb un màxim de sis femelles i dos mascles,
els dies els dies 18.XII, 19.XII, 20.XII, 21.XII, 28.XII i 29.XII (CAC, MAC, RMT, NFM,
JRG, JMA).
Ànec collverd ________________________________________________________
Anas platyrhynchos
Estatus: resident i nidificant relativament comú.
El 16.I, durant la realització del cens d’aquàtiques hivernants, s’assoleix la xifra de
cent vuitanta individus (CAC).
El 19.III, primera llocada a la vall del Ridaura, a la bassa del Dofí (CAC, NFM).
Ànec cuallarg_________________________________________________________
Anas acuta
Estatus: hivernant i migrant
especialment al pas de tardor;
molt escàs i irregular.
El 3.X un individu, al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (CAC,
NFM)*.

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 o
primers de setembre.
Els dies 18.III, 20.III, 26.III, 28.III i
29.III, un individu al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro; el 19.III
dos mascles, el 21.III una femella
i cinc mascles (RMT, CAC, MJG,
JRG, NFM, MAC, MGA)*.
El 21.VII, un individu al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro (CAC).
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Ànec cullerot ________________________________________________________
Anas clypeata
Estatus: hivernant i migrant,
molt escàs.
Des del començament d’any al
23.II, continua la presència al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro
de dues femelles i un mascle; a
partir de llavors, i fins el 12.IV,
només la parella. (CAC, NFM,
MGA, RMT, ALM, MJG, JBX)*.
Els dies 10.III i 11.III, un segon
mascle a la bassa del Dofí (RMT,
CAC, JMA).
El 21.III, un mascle a la bassa del
costat
del
restaurant
Can
Panedes, a Llagostera (JSR).
Del 26.III al 20.IV, la parella
també és a la desembocadura del Ridaura i el 9.IV, a la bassa del Dofí (MAC, CAC,
NFM, JBL).
El 4.IX un mascle a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial
(RMT).
Els dies 12.IX i 26.X, un mascle a la desembocadura del Ridaura; del 24.IX al 19.X
una femella, del 23.X al 27.XI una femella i un mascle, el 28.XI, una femella (RMT,
CAC, MAC, NFM).
Els dies 27.X, 17.XI, 19.XI i 28.XI, la femella i el mascle també són al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro; el 20.XI nomes la femella, del 23.XI al 9.XII dues femelles i
un mascle, de l’11.XII al 31.XII, tres femelles i un mascle (CAC, RMT, NFM, MAC,
JMA, MGA).
Morell de cap roig ____________________________________________________
Aythya ferina
Estatus: migrant molt escàs i
irregular.
El 24.III, un mascle al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro (NFM).
El 10.V, un mascle al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro (NFM)*.
El 4.VIII, un mascle al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro (CAC,
RMT, NFM).

Guatlla ______________________________________________________________
Coturnix coturnix
Estatus: migrant molt escassa encara que regular.
El 10.IV, un individu prop del Tennis d’Aro; primera citació de l’any (JRG).
El 10.VIII, un individu prop del Tennis d’Aro; primera citació postnupcial (JRG).
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Perdiu roja __________________________________________________________
Alectoris rufa
Estatus: escassa però regular. Els seus efectius estan del tot determinats pels
alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors i algun ajuntament. Es pot afirmar
que no hi ha poblacions salvatges a l’àrea d’estudi.
El 5.I, tres individus a les Eroles, a Castell d’Aro (CAC).
El 24.I, dos individus prop del Tennis d'Aro; el 10.II quatre (RMT).
El 20.III, un individu a Panedes, Llagostera (CAC).
El 31.III, dos individus a Santa Cristina d’Aro i un altre al costat del mas Tapioles de
Solius (ALM).
L'11.IV, un individu a Sant Feliu de Guíxols (RMT).
El 7.V, dos individus prop del mas Candell de Platja d’Aro (MAC).
El 29.V, un individu a Panedes, Llagostera (JAX).
El 28.XI, dos individus prop del Tennis d'Aro (JRG)
Faisà _______________________________________________________________
Phasianus colchicus
Estatus: resident escàs, amb una certa població autosuficient a la part de llevant de la
vall.
Cabusset ____________________________________________________________
Tachybaptus ruficollis
Estatus: resident i nidificant comú. Regular com hivernant i en migració.
El 16.I, durant la realització del cens d’aquàtiques, s’assoleix la xifra de dotze
individus (CAC).
Baldriga cendrosa ____________________________________________________
Calonectris diomedea
Estatus: migrant regular, escassa a l’estiu.
El 2.V, trentena-un d’individus front Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l’any
(RMT).
Baldriga mediterrània _________________________________________________
Puffinus yelkouan
Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l’hivern; escassa a l’estiu.
Baldriga balear _______________________________________________________
Puffinus mauretanicus
Estatus: relativament 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.
Ocell de tempesta ____________________________________________________
Hydrobates pelagicus
Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d’un migrador regular, encara que escàs.
El 31.III, dos individus entre 5 i 8 milles front Sant Feliu de Guíxols (CAQ).
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 individus immadurs.
El 29.VII, un individu front Platja d’Aro (CAC).
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El 30.X, un individu davant la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial
(CAC).
Corb marí gros _______________________________________________________
Phalacrocorax carbo
Estatus: abundant durant l’hivern i els passos migratoris. És present a casa nostra
des definals de juliol a la segona quinzena de maig.
El 16.I, durant el cens d’aquàtiques, cap individu al dormidor de la punta d'en Bosch,
tretze al de cala Jonca i deu al dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC,
JRG, MLG, JOV).
El 5.VI, un individu, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació prenupcial
(CAC).
Del 3.VII al 8.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació
postnupcial (NFM, RMT, MAC).
El 5.IX, dos individus sobrevolen el Parc dels Estanys de Platja d'Aro; de llavors a
final d’any presència continuada a la vall (NFM).
Corb marí emplomallat ________________________________________________
Phalacrocorax aristotelis
Estatus: resident, relativament abundant durant
tot l’any.
El 2.I, a Alcúdia (Mallorca), es trobà el cadàver
d’un individu atrapat a una xarxa de pesca.
Aquest ocell havia estat anellat (K94) a Calella i
equipat amb un GPS, la qual cosa havia
permès saber que havia visitat el litoral de la
vall (JBL)*.

El 8.I, a la platja de Sant Feliu de
Guíxols, s’observa un individu
anellat (K95) a Calella i equipat
amb un GPS el 29.IX.20. Aquest
ocell
protagonitzà
un
comportament curiós, ja que va
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regurgitar un gran “paquet” de peixos i, després, se’ls anà menjant de mica en mica
(RMT)*.

El 8.I, a la cala del Vigatà de Sant
Feliu de Guíxols, s’observa un
individu anellat (E32) a Arenys de
Mar el 10.XII.18 (RMT)*.

El 16.I, a la punta d’en Pau de
S’Agaró, s’observa un individu
anellat (K62) (NFM).

El 16.I, durant el cens d’aquàtiques, nou individus (JRG, MLG, NFM, GRG).
Aquest any, només s’han ocupat dos nius i només un d’ells ha tirat la llocada
endavant (JBL).
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, ja que se
n’ha confirmat la cria.
Els dies 10.V i 13.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, NFM).
L’11.V, un mascle a la desembocadura del Ridaura (RMT).
El 23.V, un individu a la bassa del Dofí (NFM).
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Els dies 18.VI, 25.VI, 26.VI, 28.VI,
4.VII, 11.VIII, 21.VIII, 27.VIII, 5.IX i
26.IX, un individu al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (CAC,
MAC, NFM, ALM, RMT)*.
El 30.VIII, un individu viu i un
mascle adult mort al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro (JRG,
RMT).

Martinet de nit _______________________________________________________
Nycticorax nycticorax
Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència d’alguns
ocells estivals no reproductors.
El 18.III, quatre individus al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro; primera citació
prenupcial (RMT). De llavors, fins al 28.IX
(darrera citació postnupcial), presència al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro amb
màxims de dotze individus el 31.III, durant
el pas primaveral i disset el 12.IX, durant
el de tardor. Aquest any, també s’ha
comptat amb la presència d’alguns ocells
estivals no reproductors (CAC, NFM,
GRG, ALM, MGA, AMP, MJG, JBX, RMT,
JMA, MAC, LTB, ALM).
El 12.IV, dos individus a Castell d’Aro
(JBL).
El 14.IV, un individu a la riera de Sant
Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).
Els dies 9.V i 30.V, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 13.VIII, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, a Llagostera
(CAC).
Martinet ros _________________________________________________________
Ardeola ralloides
Estatus: escàs però regular sobre
tot durant els passos migratoris.
Presència irregular d’alguns ocells
estivals no reproductors.
Els dies 13.IV (primera citació
prenupcial),
23.IV, 25.IV, 1,V,
15.V, 17.V, 18.V, 20.V, 21.V i 23.V
(darrera citació prenupcial), un
individu al Parc dels Estanys de
Platja d’Aro; el 27.IV nou, els dies
28.IV, 7.V, 10.V i 14.V dos, els
dies 29.IV i 4.IV cinc, els dies
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30.IV, 3.V, 9.V i 11.V quatre, els dies 2.V, 5.V, 6.V, 8.V, 12.V i 13.V tres (RMT, JMA,
CAC, NFM, GRG, PPX, MAC, JBX, JBL)*.
El 18.IV, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, Llagostera
(JSR).
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 16.I, es comptà un mínim de
cent trenta-vuit individus al dormidor del Parc dels Estanys de Platja d’Aro (CAC).
El 5.V, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; darrera citació
prenupcial (CAC).
El 17.X, no menys de 421 individus al dormidor del Parc dels Estanys de Platja d’Aro;
xifra rècord a la Vall (CAC).
L’1.VI, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JMA).
El 16.VII, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació
postnupcial (CAC).
A finals de juliol, primers d'agost, es començá a tornar a formar el dormidor al Parc
dels Estanys de Platja d’Aro (CAC).
Martinet blanc ________________________________________________________
Egretta garzetta
Estatus: migrador i
hivernant
escàs
i
regular. Aquest any el
nombre
d’hivernants
ha estat molt reduït.
El 5.I, un individu a la
punta d’en Pau, a
S’Agaró (CAC).
Presència
durant
pràcticament tot l’any
al Parc dels Estanys
de Platja d'Aro i a la
desembocadura
del
Ridaura amb màxims
de divuit individus el 7.IV, durant
el pas primaveral i catorze els
dies 7.IX i 8.IX, durant el de
tardor. Aquest any, també s’ha
comptat
amb
la
presència
d’alguns ocells estivals no
reproductors (RMT, CAC, NFM,
MJG, MAC, MGA, ALM, MJG,
JBX, JVX, JSX, MFR, JMA, PPX,
JCJ, FLX, LTB, ALM, PVX, RCA).
El 16.I, un individu als Secaïns, a
Sant Feliu de Guíxols (JVO,
CAC).
El 15.II, un individu a Sant Feliu
de Guíxols (RMT).
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Els dies 28.III, 22.IV i 17.V, un individu a la bassa del Dofí (MGA, JMA, CAC).
El 24.V, cinc individus en vol, costa amunt, front cala Joana, a Sant Feliu de Guíxols
(ACS).
Els dies 10.VIII, 12.VIII, 16.VIII, 22.IX, 24.IX, 2.X, 3.X, 9.X, 14.XI i 21.XI un individu al
Ridaura, a l’alçada de l’EDAR (CAC).
Els dies 15.VIII, 26.VIII, 27.VIII, 28.VIII, 29,VIII, 30,VIII, 31.VIII, 2.IX, 5.IX, 7.IX, 8.IX,
9.IX, 10.IX, 11.IX, 13.IX, 14.IX, 15.IX, 16.IX, 20.IX, 21.IX, 22.IX, 26.IX, 29.IX, 30.IX,
1.X, 4.X, 6.X, 7.X, 11.X, 13.X, 15.X i 21.X, un individu a la bassa del Dofí; els dies
24.VIII i 5.X dos (NFM, CAC, MAC, JMA)*.
Els dies 24.VIII i 28.IX, un individu a la punta d’en Pau, a S’Agaró (CAC, MAC).
El 24.VIII, un individu a Platja d’Aro (ACF).
El 18.IX, dos individus front Punta Prima, a Platja d’Aro (MPC).
El 28.X, tres individus a S’Agaró; l’1.XI, un (RMT).
L’1.XI, un individu a les roques de darrere el port de Sant Feliu de Guíxols (MAC).
Agró blanc __________________________________________________________
Egretta alba
Estatus: espècie en expansió; es
pot dir que es tracta d’un migrant
regular, encara que molt escàs.
Del 5.III al 10.III, un individu al
Parc dels Estanys de Platja d'Aro
(CAC, NFM, RMT).
Els dies 18.III, 6.IV i 18.IV, un
individu al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro; els dies 19.III i 4.IV
dos, el 20.III tres, el 7,IV quatre
(NFM, RMT, CAC, MJG, ALM,
JBX)*.
El 2.IV, dos individus en vol, costa
amunt, front la punta d’en Bosch
(JRG).
El 19.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM).
L’1.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 7.X quatre, el 14.X un altre,
el 21.X un altre (CAC, JMA, MAC, RMT).
Bernat pescaire ______________________________________________________
Ardea cinerea
Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Hi ha alguns ocells no reproductors
durant l’època de cria. Especialment a l’hivern es pot observar a diversos punts de la
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vall, de vegades allunyat de les masses d’aigua, com per exemple, al pla de Panedes,
a Llagostera.
Presència d'uns pocs individus durant tots els mesos l’any, especialment al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro, amb xifres màximes durant els passos migratoris: quarantaset el 20.III i divuit el 5.IX, durant el pas de tardor. (CAC, NFM, MGA, RMT, JMA,
ALM, MJG, MAC, AMP, MJG, PPX, FLX, LTB, PVX, RCA, PPF)*.
Fins al 6.II es torna a observar ininterrumpudament l'individu 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. Aquest ocell
havia estat marcat
quan era un poll, el
15.V.2016, al Marjal
dels Moros (València),
a 370 Km en línia
recta.
Es
torna
observar del 26.XI a
final d’any; sisè hivern consecutiu d’hivernada d’aquest ocell a casa nostra, des que
va néixer, al 2016 (CAC, RMT, NFM, JMA)*.
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.
L’1.IV, dos individus al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro; primera citació primaveral
(MAC, ALM, NFM)*.
Els 2.IV, deu individus al Parc dels Estanys
de Platja d'Aro; els dies 3.IV, 12.IV i 13.IV
dos, els dies 4.IV, 10.IV, 15.IV, 20.IV, 22.IV,
23.IV, 30.IV, 12.V, 10.VI i 25.VI un, el 7.IV
vint-i-dos, el 17.IV quatre, el 27.IV tres (ALM,
MGA, RMT, NFM, CAC, JMA, MFR, MAC).
El 19.VII, dos individus al Parc dels Estanys
de Platja d'Aro; els dies 20.VII, 26.VII, 5.VIII,
8.VIII i 19.VIII un, el 8.IX sis, el 9.IX quatre, el
10.IX dos (RMT, MAC, CAC, NFM).
L’1.VIII, un individu a la bassa del Dofí
(NFM).
L’11.VIII,
un
individu
sobre
la
desembocadura del Ridaura (CAC).
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Cigonya blanca ______________________________________________________
Ciconia ciconia
Estatus: migrador escàs i regular.
El 2009 dos individus procedents
d’un projecte de reintroducció van
hivernar a la vall.
El 25.II, un individu al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (CET).
El 6.III, un individu a l’abocador
de Solius; el 27.III tres (CAC)*.
El 3.IV, un individu prop de
Llagostera
Residencial,
a
Panedes (JSR).
El 18.IV, un individu a Panedes
(JSR).
El 10.X, set individus sobre el
Parc dels Estanys de Platja d’Aro
(JMA).
Capó reial____________________________________________________________
Plegadis falcinellus
Estatus: migrador esporàdic que
es va fent regular, encara que
escàs.
El 23.III, un individu a la
desembocadura
del
Ridaura
(RMT).
El 4.VII, cinc individus en vol front
cala Pedrosa (JRG).
Els dies 10.VII i 13.VII, un individu
de primer any al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.
El 16.VII, un individu a la
desembocadura
del
Ridaura
(RMT).
El 21.VII, uns trenta-quatre
individus en vol, costa avall, a una
milla mar endins front Sant Feliu de Guíxols (JVO).
Becplaner____________________________________________________________
Platalea leucorodia
Estatus: migrador esporàdic.
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El 29.IV, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; quarta citació
d'aquesta espècie a la vall (CAC)*.
L’1.XI, un individu en vol baix, sobre Vilartagues, a Sant Feliu de Guíxols (RCA).
Flamenc____________________________________________________________
Phoenicopterus roseus
Estatus: migrador irregular.
El vespre del 19.VIII, vint-i-un individus, en direcció nord, sobre S’Agaró (EBY).
El 12.IX, un individu en vol, costa avall, front la desembocadura del Ridaura (CAC).
Aligot vesper ________________________________________________________
Pernis apivorus
Estatus: migrador regular.
El 6.VIII, un individu a Sant Miquel d’Aro (FLX).
Milà negre ___________________________________________________________
MIlvus migrans
Estatus: migrant abundant que, en
determinats
moments,
pot
presentar
concentracions
elevades.
El 6.III, un individu a l’abocador de
Solius; primera citació de l'any
(CAC)*.
El 16.V, no menys de quaranta-un
individus a l’abocador de Solius
(CAC).
L’1.VIII,
darrera
observació
postnupcial
d’un
individu
a
Panedes, Llagostera (JSR).

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. Puntualment,
també s’observa algun divagant
hivernal.
El 4.IV, un individu a l’abocador de
Solius (CAC)*.
El 25.IV, un individu a Panedes,
Llagostera (MPC).
El 14.XI, un individu a l’abocador
de Solius (CAC)*.
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Voltor comú __________________________________________________________
Gyps fulvus
Estatus: migrant i divagant hivernant molt escàs i irregular.
El 7.V, s'observa no menys de nou individus sobre Romanyà de la Selva (EJA).
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 6.III s'observa cinc individus
sobre
Panedes,
Llagostera;
primera citació de l'any (JSR)*.
El 13.III set individus sobre
PCastell d’Aro (JBL).
L'1.VIII, dos individus a Panedes,
Llagostera (JSR).
El 6.VIII, un individu a Sant Miquel
d’Aro (FLX).
El 17.IX, un individu a Panedes,
Llagostera; darrera citació de l’any
(JSR).
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.
Del 3.IV al 5.IV, sengles femella al
Parc dels Estanys de Platja d’Aro
(RMT, NFM, MAC, ALM, CAC,
MJG)* .
El 3.IV, dos individus prop de
Llagostera
Residencial,
a
Panedes (JSR).
El 3.IV un mascle a Panedes,
Llagostera; els dies 28.IV i 29.IV
una femella (ALM, CAC, JSR).
El 4.IV, vuit individus sedimentats
a Panedes, Llagostera; els dies
5.IV, 7.IV, 11.IV i 25.IV un (JSR,
CAC).
El 25.XII, una femella al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro (CAC).
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Esparver cendrós_____________________________________________________
Circus pygargus
Estatus: migrant molt escàs i
irregular.
El 12.IV, un mascle a Panedes,
Llagostera; el 13.IV una femella
(JSR).
Els dies 17.IV, 18.IV, 27.IV, 5.V i
16.V, un individu a Panedes,
Llagostera; el 26.IV un mascle i
dues femelles, el 28.IV dues
femelles, el 29.IV tres individus,
els dies 3.V i 4.V dos (JSR, CAC)*.

Astor _______________________________________________________________
Accipiter gentilis
Estatus: Sedentari, s’ha constatat la cria a la vall.
El 20.VII, un individu al tram alt del Ridaura (JRG).
El 6.XI, un individu captura una polla d’aigua al
Parc dels Estanys de Platja d’Aro (CAC)*.
El 7.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja
d’Aro (MJG).
El 19.XII, es troba un individu de primer any,
atropellat, amb una ala trencada a la C-31, a
l’alçada de Santa Cristina d’Aro; radiografies
posteriors revelen que havia estat tirotejat (JRG).

Esparver vulgar ______________________________________________________
Accipiter nisus
Estatus: sedentari molt escàs i
migrador
regular.
No
s’ha
comprovat la cria a la vall.
Els dies 2.I, 14.II i 16.V, un
individu a Panedes (AMX, ADY,
CAC, JSR).
L'11.I, un individu a Castell d'Aro
(JRG).
Els dies 17.I, 19.I i 23.I, un
individu prop de la bassa del
Dofí, a Castell d’Aro (NFM, RMT,
CAC).
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Els dies 5.II, 26.II, 27.III i 3.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (NFM,
CAC, MGA).
L’11.II, un individu atropellat a la C-65, a l’alçada del restaurant Els Tinars (RMT).
Els dies 15.IX, 20.IX i 24.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (RMT,
MAC, CAC).
Els dies 17.IX, 29.IX, 21.XI i 5.XII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR, CAC).
El 24.IX, un individu al costat de Parc de Bombers de Castell d’Aro (CAC).
El 8.X, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM)*.
El 8.XI, un individu, a Castell d'Aro (RMT).
Els dies 26.XI, 13.XII i 26.XII, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC,
RMT).
El 27.XI, un individu prop del mas Candell (JRG).
El 28.XI, un individu prop del Tennis d'Aro (JRG).
El 30.XI, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).
Aligot comú _________________________________________________________
Buteo buteo
Estatus: sedentari i migrador regular i hivernant relativament abundant.
Àguila calçada _______________________________________________________
Aquila pennata
Estatus: migrant regular, encara que escàs. També es detecta algun divagant
hivernal.
L’1.VIII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).
El 6.VIII, un individu de fase clara a Sant Miquel d’Aro; l’11.VIII un de fase fosca
(FLX).
Àguila cuabarrada ____________________________________________________
Aquila fasciata
Estatus: fins fa deu anys, es tractava d’un divagant molt irregular i escàs. A partir de
llavors, una parella s’ha instal·lat a l’Ardenya. Aquest any la parella resident ha tret
endavant dos polls (JBL).
Àguila
pescadora_________________________________________________________
Pandion haliaetus
Estatus: accidental.
El 12.X, un individu en vol sobre
el Parc dels Estanys de Platja
d’Aro; segona citació d’aquesta
espècie a la vall, on no es citava
des de 2004 (RCA)*.
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Xoriguer petit_________________________________________________________
Falco naumanni
Estatus: accidental.
El 4.V, una femella Panedes,
Llagostera;
quarta
citació
d'aquesta espècie a la vall (JGX)*.

Xoriguer comú _______________________________________________________
Falco tinnunculus
Estatus: sedentari escàs, migrador regular i hivernant relativament abundant.
Esmerla______________________________________________________________
Falco columbarius
Estatus: migrador i hivernant esporàdic.
El 17.XI, un individu a Panedes, Llagostera; segona citació d'aquesta espècie que no
es citava a la vall des de 2016 (JSR).
Falcó mostatxut ______________________________________________________
Falco subbuteo
Estatus: migrador regular. No s’ha comprovat la cria a la vall.
L’1.VI, un individu a Bujonis, Sant Feliu de Guíxols (TST).
Falcó pelegrí _________________________________________________________
Falco peregrinus
Estatus: sedentari i migrador regular i escàs.
L’1.I, un individu a Panedes (CAC).
Els dies 2.V i 21.IX una parella a un prenya-segat de llevant de Sant Feliu de Guíxols
(RMT, JVO).
Rascló ______________________________________________________________
Rallus aquaticus
Estatus: migrador i hivernant regular escàs i localitzat. Les primeres citacions es
produeixen ja a primers d’agost, tot i que el gruix d’arribades es produeixin la primera
quinzena de setembre i les darreres citacions hivernals, a final d’abril.
Presència hivernal al tram final del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d’Aro fins
el 19.IV, en nombre més aviat escàs, amb un màxim d’almenys tres individus els dies
6.I i 20.II (CAC, NFM, RMT).
L’1.VIII, un individu al Parc dels Estanys; primera citació postnupcial (NFM, MAC). De
llavors, fins a final d'any, presència al tram final del Ridaura i al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro, amb un màxim d’almenys tres individus, el 27.XI (NFM, MAC, CAC).
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Polla pintada _________________________________________________________
Porzana porzana
Estatus: migrador irregular i molt escàs. El pas de primavera es produeix durant el
març i l’abril. Només detectada una vegada en el pas de tardor en una data molt
tardana per l’espècie, a cavall entre l’octubre i el novembre.
El 24.III, un individu atropellat a Panedes (EAX, JRG).
L’11.IV, un individu a la bassa del Dofí; del 16.IV al 18.IV un altre (CAC, RMT, NFM).
Rascletó ____________________________________________________________
Porzana parva
Estatus: migrador irregular i molt
escàs. El pas de primavera es
produeix del març a maig. Només
es té una única dada del pas de
tardor
El 21.III, un mascle, al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (JRG,
GRG).
Els dies 21.III i 22.III, un mascle a
la desembocadura del Ridaura
(RMT, MFR)*.

Polla d’aigua _________________________________________________________
Gallinula chloropus
Estatus: resident sedentari, relativament abundant.
El 27.IV, s'observa la primera llocada de la Vall, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro
(PPX).
Fotja vulgar __________________________________________________________
Fulica atra
Estatus: era un migrador i hivernant irregular i molt escàs a la vall. Des del 2010 i a
excepció del 2016, fou un resident i reproductor escàs i localitzat, bàsicament, al Parc
dels Estanys de Platja d’Aro i al tram final del Ridaura. Aquest any s'ha tornat a
reproduir al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.
El 16.I, durant el cens d’aquàtiques hivernants, divuit individus, al Parc dels Estanys
de Platja d’Aro (CAC).
El 30.IV, sobserva els primers polls al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (CAC).
Grua ________________________________________________________________
Grus grus
Estatus: migrador irregular i molt escàs.
El 26.X, un estol d’una cinquantena d’individus en vol sobre Sant Feliu de Guíxols
(RB).
Torlit _______________________________________________________________
Burhinus oedicnemus
Estatus: migrador irregular i divagant hivernal i molt escàs.
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El 14.III, tres individus entre el mas Candell i el Tennis d'Aro (ALM).

Cames llargues ______________________________________________________
Himantopus himantopus
Estatus: migrador regular, amb presència esporàdica d’individus no reproductors
durant l’estiu i una única dada de reproducció, l’any 2011 (Alvarez-Cros, 2012).
Primeres citacions durant la
primera quinzena de març i
darreres
durant
la
primera
quinzena de setembre.
El 18.III, tres individus al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro; primera
citació de l’any (JRG, NFM, RMT).
Del 19.III al 23.III, un individu al
Parc dels Estanys de Platja d’Aro;
el 26.III un altre, els dies 3.IV,
4.IV, 7.IV, 12.IV, 18.IV i 7.VI un
altre, els dies 27.III, 6.IV, 10.IV,
27.V i 4.VI tres, el 28.III quatre, el
5.IV dos (CAC, NFM, MJG, MGA,
MAC, JBX, JVX, JSX, RMT)*.
El 26.III, un individu al Golf Costa
Brava de Santa Cristina d’Aro
(GRG).
El 3.IV, trenta-dos individus en vol front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols
(JBL).
El 18.IV, cinc individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 20.V, 22.V, 25.V,
27.V, 28.V, 10.VI i 12.VI dos, els dies 15.VI, 16.VI, 18.VI i 18.VI un (CAC, JBL, NFM).
El 7.VI, dos individus a la platja Gran de Platja d’Aro (CAC).
El 7.VII, tres individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 30.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT).
Fredeluga ___________________________________________________________
Vanellus vanellus
Estatus: migrador i hivernant
regular i localitzat.
El 16.I, un individu al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (NFM,
GRG).
El 29.IX quatre individus al Parc
dels Estanys de Platja d’Aro
(NFM)*.
El 8.XI, un individu al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (ALM).
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Daurada grossa ______________________________________________________
Pluvialis apricaria
Estatus: poc estudiat; es podria tractar d’un hivernant regular encara que molt
localitzat i en baix nombre.
El 24.XI, un estol de vint-i-sis (xifra rècird a la Vall) individus a Panedes, Llagostera
(JSR).
Corriol petit __________________________________________________________
Charadrius dubius
Estatus: migrador regular i nidificant molt escàs. Primeres citacions durant la primera
quinzena de març i darreres durant la segona quinzena de setembre.
El 18.III, un individu a la desembocadura del Ridaura (RMT).
Els dies 10.IV i 11.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC),
Corriol gros _________________________________________________________
Charadrius hiaticula
Estatus: migrador regular, 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.
Els dies 23.V i 26.V, un individu a
la desembocadura del Ridaura
(CAC, RMT)*.
El 12.IX, un individu juvenil a la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC).

Territ tresdits_________________________________________________________
Calidris alba
Estatus: migrador esporàdic.
El 30.IV, un individu a la platja
Gran de Platja d’Aro (CAC)*.
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Territ variant _________________________________________________________
Calidris alpina
Estatus: migrador molt escàs i
divagant hivernal esporàdic.
El 15.VIII, un individu al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro (CAC)*.
El 28.X, un individu a la
desembocadura del Ridaura; els
dies 6.XI i 7.XI un altre (RMT,
CAC, ALM).

Xivitona _____________________________________________________________
Actitis hypoleucos
Estatus: malgrat que s’ha detectat tots els mesos de l’any, excepte la segona
quinzena de juny, es tracta d’un
migrador regular.
El 30.III, dos individus al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro; primera
citació de l’any (MAC).
Els dies 31.III, 1.IV, del 14.IV al
30.IV i els dies 3.V, 4.V, 9.V,
10.V, 11.V, 12.V i 19.V, un
individu al Parc dels Estanys de
Platja d'Aro; els dies 9.IV, 19.IV,
26.IV, 27.IV, 6.V i 15.V dos, els
dies 23.IV, 24.IV, 28.IV i 14.V
tres, els dies 29.IV i 17.V quatre,
els dies 2.V i 7.V nou (RMT, CAC,
ALM, PPX, NFM, JBX, MAC,
JMA).
El 31.III, un individu a les defenses del
port de Sant Feliu de Guíxols (CAQ).
Els dies 16.IV, 17.IV, 18.IV, 28.IV, 5.V i
7.V, un individu a la bassa del Dofí
(JMA, NFM, RMT, CAC, JFM, MAC).
Els dies 22.IV, 24.IV, 26.IV, 27.IV, 28.IV,
29,IV, 12.V, 13.V, 16.V i 23.V, un
individu a la desembocadura del
Ridaura; els dies 23.IV i 25.IV dos; el 7.V
cinc (JMA, CAC, MAC, RMT).
El 25.IV, tres individus a la bassa de la
costa de l’Alou; el 2.V dos (CAC).
El 2.V, tres individus a la bassa entre
can Barella i can Perera (CAC).
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L’11.VII, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació
postnupcial (NFM).
Els dies 15.VII, 18.VII, 19.VII, 21.VII, 23.VII, 27.VII, 30.VII, 17.VIII, 25.VIII, 27.VIII,
31.VIII, 2.IX, 4.IX, 9.IX, 10.IX, 12.IX, 13.IX, 14.IX, 15.IX, 16.IX, 19.IX, 20.IX i 21.IX, un
individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 17.VII vuit, els dies 2.VIII, 8.VIII,
13.VIII, 26.VIII, 28.VIII, 29.VIII, 30.VIII, 6.IX, 7.IX i 8.IX dos, els dies 19.VIII, 1.IX, 3.IX i
5.IX quatre, els dies 17.IX i 18.IX tres (MAC, CAC, NFM, FLX, RMT, LTB, MJG, ALM,
PVX).
El 25.VII, un individu al Ridaura a l’alçada de Santa Cristina d’Aro (CAC).
Els dies 10.VIII, 11.VIII i 10.IX, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR (CAC).
Els dies 31.VIII i 15.X, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (MAC, CAC,
JMA)*.
El 6.IX, tres individus a la desembocadura del Ridaura (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 individu a mitjans
de juny i es perllonga fins la segona quinzena d’octubre. També es detecta algun
individu divagant hivernal. L’hivern 2012-2013 es va observar, per primera vegada, un
o dos veritables hivernants. De llavors a l’hivern de 2018-2019 probablement un dels
individus repetí a la mateixa zona.
El 18.III, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any
(NFM).
Els dies 20.III i 2.IV, un individu al Ridaura, al pas de can Bada (CAC),
Els dies 21.III i 17.IV , un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).
Els dies 23.III, 28.III i 19.IV, dos
individus al Parc dels Estanys de
Platja d’Aro; de l’1.IV al 3.IV un, de
l’11.IV al 12.IV un altre, el 20.IV
set (NFM, CAC, MGA, MAC, ALM,
RMT, MJG, RMT, MFR).
Els dies 23.III i 30.III, un individu a
la bassa del Dofí, el 28.III dos
(RMT, CAC, MAC, JMA).
El 25.VI, un individu al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro; primera
citació postnupcial (MAC).
El 29.VI, dos individus al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro; els dies
17.VII, 24.VII, 30.VII, 22.VIII,
27.VIII, 1.IX i 9.IX un, el 21.VII
tres, el 22.VII set, el 23.VII dos (CAC, MAC, NFM, LTB).
El 7.VIII, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC), RMT).
El 8.X, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC)*.
El 8.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (MAC).
El 9.X, un individu a l’abocador de Solius (CAC).
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Gamba verda ________________________________________________________
Tringa nebularia
Estatus: migrador irregular. El pas
de primavera abraça l’abril i la
primera quinzena de maig i el de
tardor, de la segona quinzena de
juliol a la primera d’octubre.
El 28.VIII, un individu al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro (RMT)*.
El 2.X, un individu al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro (MAC).

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 individu 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.
L’1.IV, set individus al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro; del 13.IV
al 26.IV un, el 16.IV dos (MAC,
ALM, CAC, RMT, MFR, JSR)*.
Els dies 12.IV i 13.IV, un individu a
la bassa del Dofí (RMT).
El 17.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (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.
Els dies 24.III, 20.IV i 22.IV,
sengles individus al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro (NFM,
MFR, JSR)*.
Del 2.V al 10.V, un individu a la
desembocadura del Ridaura; els
35/117

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2021

dies 8.V i 9.V dos (CAC, RMT, OMV, JBX, MAC, NFM).
Becadell sord ________________________________________________________
Lymnocriptes minimus
Estatus: hivernant molt escàs i
localitzat.
El 7.XI, un individu a la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC)*.

Becada _____________________________________________________________
Scolopax rusticola
Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.
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 al 25.IV (darrera citaciò
prenupcial), presència al Parc
dels Estanys de Platja d’Aro, amb
un màxim de tres individus el
12.IV (NFM, MGA, CAC, RMT,
MJG, JMA, MFR)*.
Fins al 18.IV, presència irregular
a la bassa del Dofí de Castell
d’Aroamb un màxim de dos
individus els dies 10.III i 28.III
(JFM, NFM, RMT, CAC, JMA,
JFM, MGA, MAC).
Els dies 15.I i 17.I, dos individus a
la desembocadura del Ridaura; el
16.I un, el 19.I quatre (CAC,
RMT).
El 16.I, un individu als Secaïns, a Sant Feliu de Guíxols (JVO, CAC).
L’11.III, dos individus al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro (CAC).
Des del 13.IX (primera citació postnupcial) a final d'any, presència al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc individus el 26.XII (CAC, RMT, MAC,
NFM, RCA, MGA).
Els dies 19.X, 25.X, 13.XI i 12.XII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro
(NFM, JMA, CAC, RMT).
Els dies 1.XII i 5.XII, un individu a la desembocadura del Ridaura (RMT, MJG).
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Paràsit gros _________________________________________________________
Stercorarius skua
Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d’un hivernant i migrador regular, encara
que escàs. Les observacions s’han fet entre les segones quinzenes d’octubre i mag.
El 18.XII, un individu mar endins front Sant Feliu de Guíxols (RMT -sortida en barca
Sterna-).
Fraret _______________________________________________________________
Fratercula arctica
Estatus: hivernant
irregular i
escàs, mar endins.
El 31.III, dos individus entre 5 i 8
milles front Sant Feliu de Guíxols
(CAQ)*.

Fumarell carablanc____________________________________________________
Chlidonias hybrida
Estatus: migrador irregular.
El 3.IV, quatre individus al Parc dels Estanys
de Platja d'Aro; el 6.IV un, el 7.IV un altres, el
20.IV tres (RMT, NFM, CAC, MFR)*.

Xatrac becllarg _______________________________________________________
Sterna sandvicensis
Estatus: migrador i hivernant regular. Detectat de finals de juliol a mitjans d’abril.
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El 7.I, cinquanta-un individus al port de Sant Feliu de Guíxols; xifra rècord a la vall
(RMT, GRG)*.
Un dels individus estava anellat
amb anella de plàstic de lectura a
distància de color verd amb
inscripció (IPV) blanca. Ocell
marcat quan ja era adult a la
Saline di Comacchio, al delta del
Po, a Itàlia, el 8.X.2013, a 920 Km
en línia recta (RMT)*.
El 24.V, dos individus front la
punta de Garbí de Sant Feliu de
Guíxols; darrera citació prenupcial
(JCJ).
El 13.VII, un individu ala platja
Gran de Platja d'Aro; primera
observació postnupcial (CAC).
Gavina menuda ______________________________________________________
Hydrocoloeus minutus
Estatus: migrador i hivernant
irregular i molt escàs.
El 31.III, un centenar d’individus
entre 5 i 8 milles front Sant Feliu
de Guíxols (CAQ)*.

Gavina vulgar ________________________________________________________
Chroicocephalus 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.
L’1.IV, dos individus al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro; darrera
citació prenupcial (ACH).
El 10.VI, un immadur a la
desembocadura del Ridaura;
primera
citació
postnupcial
(CAC).
El 14.XII, una cinquantena
d’individus a port de Sant Feliu
de Guíxols; un d’ells estava
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anellat amb anella de lectura a distància (N1JY), probablement pertanyent a un
projecte espanyol (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.
El 2.V, quatre individus a les
defenses del port de Sant Feliu
de Guíxols (RMT)*.
El 27.V, quatre individus front cala
Joana, a Sant Feliu de Guíxols
(RMT).
El 3.VI, un individu en vol, costa
amunt, front la punta de ses
Mongetes, a Sant Feliu de
Guíxols (PAB).

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 21.I, cinc individus a la
desembocadura del Ridaura; el
22.I onze (RMT).
El 23.I, un individu a Sant Feliu de
Guíxols (RMT).
El 27.V, un individu front cala
Joana, a Sant Feliu de Guíxols
(RMT).
El 27.VII, dos individus, davant de
S’Agaró (RMT).
El 18.XII, un individu mar endins
front Sant Feliu de Guíxols (RMT sortida en barca Sterna-).
El 28.XII, un individu 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.
El 9.X, a l’abocador de Solius, un
individu anellat a Holanda quan
era un poll, el 20.VII, a uns 1.108
km en línia recta (CAC)*.

Gavià caspi _________________________________________________________
Larus cachinnans
Estatus: migrador escàs encara que regular, present de finals de desembre a finals
de març.
El 2.I, a l'abocador de Solius, s'observa tres exemplars de primer hivern (CAC)*.
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El 13.III, un individu a l’abocador
de Solius (CAC)*.

El 12.VI, un individu de segon any
a l’abocador de Solius (CAC)*.

Gavià argentat _______________________________________________________
Larus michahellis
Estatus: present durant tot l’any; nidificant abundant.
L’10.VI, primers polls volanders, a
la platja Gran de Platja d’Aro
(CAC).
El 26.VI, a l’abocador de Solius,
s’observa un individu que portava
un geolocalitzador que se li havia
desplaçat cap al pit. No s’observa
que porti cap mena d’anella
(CAC)*.
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El 21.VIII, a l’abocador de Solius,
s’observa un individu de segon
any anellat al Zoo de Barcelona,
que portava un geolocalitzador
groc a l’esquena (CAC)*.

Gavineta de tres dits___________________________________________________
Rissa tridactyla
Estatus: es tracta d’un migrador molt escàs.
El 18.XII, un individu juvenil mar endins front Sant Feliu de Guíxols; quarta citació
d’aquesta espècie a la Vall (RMT -sortida en barca Sterna-).
Colom roquer ________________________________________________________
Columba livia
Estatus: resident, sedentari, abundant.
Malgrat que alguna parella cria als roquissars litorals, la població de la vall és tota
originària d’aus escapades de captivitat.
Tudó _______________________________________________________________
Columba palumbus
Estatus: resident sedentari, migrador i hivernant abundant.
Tórtora turca _________________________________________________________
Streptopelia decaocto
Estatus:
resident
sedentari,
abundant.
El 6.I, un individu ja al niu a Santa
Cristina d’Aro; data de cria molt
primerenca (QPX)*.
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Tórtora _____________________________________________________________
Streptopelia turtur
Estatus: migrador i nidificant escàs, present de mitjans d’abril a primers de setembre.
El 28.IV, tres individus prop del mas Candell, a Platja d’Aro; primera citació prenupcial
(CAC).
El 29.IX, un individu a Panedes, a Llagostera; darrera citació postnupcial (JSR).
Cotorreta de pit gris ___________________________________________________
Myiopsitta monachus
Estatus: sedentària, nidifica a diferents punts de zones enjardinades o urbanitzacions.
Observada durant tot l’any especialment a les palmeres dels jardins Juli Garreta de
Sant Feliu de Guíxols i a l’interior de la vila; també a la zona de la desembocadura del
Ridaura, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, a les proximitats de la bassa del Dofí i a
S’Agaró (CAC, PPX, JMA, JCJ, RMT, MFR, PFL, NFM, AMX).
Cucut reial ___________________________________________________________
Clamator glandarius
Estatus: migrador esporàdic.
El 18.III, , un individu al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro; espècie
que no es citava des del 2017
(JFM)*.

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 individu escoltat des de l’abocador de Solius; primera citació de l’any
(CAC).
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. En tot cas, sembla
que es manté tímidament estable. Podria estar entre les 6 i 12 parelles reproductores.
Enguany s’han detectat menys parelles nidificants, tot i que l’àmplia cronologia de cria
d’aquesta rapinyaire fa difícil el seu seguiment. El fet d’haver estat un molt bon any de
cria de petits rosegadors, ha possibilitat la detecció d’una posta de 6 polls.
Podem veure un detall de l’alta taxa de mortalitat de l’òliba en el següent exemple: al
niu del Mas Maiensa, a Sta. Cristina d’Aro, s’han capturat i anellat 4 adults en 3 anys
(2 mascles i 2 femelles), cap d’ells era el mateix (JRG).
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El 26.II es troba un individu atropellat a la C-65, a l’alçada del mas Patxot (JRG).
Fenologia de cria 2021 (JRG, RMT)*.
El 23.III trobem un mascle i una
femella amb 2 ous en una caixa
niu de Castell d’Aro. Codi: CB. En
tornar-hi per les dates idònies, no
trobem cap rastre del polls ni dels
ous. Aquesta caixa sol ser
disputada cada any entre una
parella d’òlibes i una de xoriguers.
El cas es que enguany ni una ni
l’altre.
El 28.V al nucli de Cruïlles,
anellem 3 polls d’òliba amb uns 22
dies d’edat. Calculant un períodes
de incubació de 32/34 dies:
Inici posta: ...........5..IV
Naixement polls: ..6.V
Sabem que inicialment hi havia 4 ous. Per tant l’èxit reproductor seria del : 75%
El 31.5.21 a Bell Lloc a Sta Cristina d’Aro, anellem 6 polls amb una edat màxima del
poll gran sobre els 45 dies.
Inici posta: ..........15.III
Naixement polls: .17.IV
Al ser un record històric de cria a la Vall del Ridaura, entenem que la posta inicial fou
de 6 ous i l’èxit reproductor ha estat de 100%.
Mortalitat a la vall del Ridaura 2021 (JRG).
S’han localitzat 4 òlibes atropellades a la C-31.
Xot _________________________________________________________________
Otus scops
Estatus: migrant i nidificant escàs, present de primers de març a primers d'octubre.
La població és estable. Distribuït
per tota la plana de la Vall.
Enguany
s’ha
constatat
un
exemplar hivernant a Palamós,
cosa que ens fa pensar amb més
seguretat que a la vall del Ridaura
també en deu quedar algun a
l’hivern, cosa que intuíem degut a
algunes escoltes tardanes. En un
altre ordre de coses, el 2019 és va
anellar una femella en una caixa
niu de Castell d’Aro que va ser
controlada també el 2020 a la
mateixa caixa. Enguany ja hi havia
una nova femella (JRG, RMT)*.
El 6.VIII, dos individus atropellats
prop de la cruïlla de Font Picant –
Solius, a Santa Cristina d’Aro
(JRG),
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Duc ________________________________________________________________
Bubo bubo
Estatus: resident nidificant.
Enguany, a la vall, han criat 5 parelles. Dels 7 territoris històrics, dos segueixen
desocupats. Amb tot, un d’ells mostra indicis de que pot ser reocupat a curt termini. A
les darreries d’any es fan escoltes positives de mascle i femella. (Per criteris interns,
enguany hem considerat que els territoris de Pedralta Est i Oest, passen a ser
integrats amb un mateix territori). (JRG).
Fenologia de cria 2021 (JRG, RMT)*.
A la vall del Ridaura enguany han criat 5 parelles de duc.
Les dates de posta han estat les següents:
PS. Sant Feliu de Guíxols........20.III
CB. Castell d’Aro......................20.II
PE. Santa Cristina d’A..............20.I
CM. Sant Feliu/Sant Pol............5.II
SE. Sant Feliu de Guíxols.........?
La mitjana de polls ha estat :
PS....2 polls
CB...2 polls
PE....3 polls
CM...3 polls
SE... No es va detectar el punt de
cria fins que els polls ja volaven.
No tenim seguretat, mínim 2 polls.
Mitjana : 2.5 polls per niu.
Mortalitat a la vall del Ridaura
2021 (JRG).
Hem constatat la mort de dos
ducs, un enrampat i un mort a la
zona de cria per possible traumatisme a l’ala.
Mussol comú ________________________________________________________
Athene noctua
Estatus: resident nidificant escàs.
Població estable vers els darrers anys. Segueixen sense ocupar cap de les caixes niu
i tampoc es detecta un augment de població, malgrat la natalitat existent. Un detall
que fa pensar que la mortalitat deu ser alta (JRG).
Mortalitat a la vall del Ridaura (JRG).
S’ha observat 1 mussol comú atropellat a la C-31.
Gamarús ____________________________________________________________
Strix aluco
Estatus: resident nidificant escàs.
Els mostratges apunten a una bona població. Enguany s’han fet 36 punts d’escolta i
12 han sortit positius. Les caixes niu segueixen mostrant una tímida ocupació. Es va
fer un esforç a la banda de l’Ardenya, en una zona cremada i, probablement, la
població en aquell sector és escassa. La seva distribució és bàsicament boscana amb
algunes parelles força periurbanes (JRG).
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Fenologia de cria 2021 (JRG, RMT)*.
El 20.IV anellem 3 polls d’uns 15 dies d’edat a la riera de les Comes a sant Feliu de
Guíxols.
Calculant un període d’incubació
de 28/30 dies :
Inici posta: ..........6.III
Naixement polls: 5.IV
El 6.VI trobem un poll volander a
la pineda del Suberolita a Santa
Cristina d’Aro al que li calculem
uns 40/45 dies. En aquest cas, i
amb una certa prudència, podrien
dir que:
Inici posta: ...........22.III
Naixement polls:..22.IV
El 4.I, dos individus entre Castell
d’Aro i Mas Nou (EPB).
El 6.II, dos individus prop de Sant Ampèlit, a Panedes (JSR).
El 25.VIII, un individu entre Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro (MGA).
Mussol banyut________________________________________________________
Asio otus
Estatus: resident nidificant molt escàs.
La població de mussol banyut a la vall segueix concentrada al pla de Panedes. Un
any extraordinari, al pla de Panedes en general, s’han escoltat fins a 4 parelles.
Tenim certesa d’una parella reproductora en una de les plataformes artificials que
s’instal·là anys enrere. Fora del pla de Panedes, i malgrat un cens efectuat a l’àmbit
de la vall del Ridaura, no s’ha pogut detectar enlloc més. La pressió del duc podria ser
el motiu de la seva poca dispersió cap a la zona litoral (JRG).
Fenologia de cria 2021 (JRG, RMT)*.
Per primera vegada, una parella
de banyuts ocupa una de les
plataformes artificials que els hi
col·loquem al pla de Panedes. El
8.V anellem 4 polls d’uns 18 dies.
Atenent a una incubació de 25/30
dies :
Inici posta: ...........22.III
Naixement polls: ..20.IV
El 22.II, se sent un individu
cantant a Panedes, Llagostera
(JSR).
El 21.IV, sentit a Panedes,
Llagostera (JSR).
El 30.IV, es confirma la presència
d’una llocada i una segona just a
l’altre costat de la riera de la Resclosa que fa de terme a la vall del Ridaura (JRG,
JSR).
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Mussol emigrant _____________________________________________________
Asio flammeus
Estatus: accidental.
El 29.III, un individu prop de can
Perera, Panedes, Llagostera;
segona citació d’aquesta espècie
a la vall del Ridaura (JSR)*.
El 3.X, un individu migrant sobre
el mar, costa avall, front Sa
Conca (MAF).

Enganyapastors ______________________________________________________
Caprimulgus europaeus
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de la segona quinzena
d’abril a la segona de setembre.
El 30.IV un individu a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any (JSR).
L’1.V una femella atropellada a Panedes, Llagostera (JRG).
El 10.VII, dos individus a Sant Feliu de Guíxols (MGA).
Falciot negre _________________________________________________________
Apus apus
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de mitjans de març a
primers d'octubre.
El 31.III, diversos individus a Platja d’Aro; primera citació prenupcial (ADY).
El 17.IX, diversos individus migrant sobre la bassa del Dofí de Castell d’Aro; darrera
citació de l'any (CAC).
Falciot pàl·lid ________________________________________________________
Apus pallidus
Estatus: estival i migrador molt escàs, present de primers d’abril a finals d’octubre.
El 17.IX, almenys un individu migrant sobre la bassa del Dofí de Castell d’Aro; darrera
citació de l'any (CAC).
Ballester ____________________________________________________________
Apus melba
Estatus:
migrador
i
estival
relativament abundant, present de
primers de març a mitjans
d’octubre.
El 19.III, almenys un individu al
Parc dels Estanys de Platja d’Aro;
primera citació de l'any (NFM)*.
El 5.X diversos individus al casc
urbà de Sant Feliu de Guíxols;
darrera citació postnupcial (CAC).
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Blauet ______________________________________________________________
Alcedo atthis
Estatus: migrador i hivernant escàs. Detectat des de la primera quinzena de juny fins
la primera d’abril.
Fins al 5.III presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del
Ridaura, amb un màxim de dos individus el 16.I (NFM, CAC, RMT).
El 2.I, un individu a Panedes (AMX).
El 3.I, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (NFM).
El 7.I, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols (GRG).
El 16.I, un individu al Ridaura (NFM).
El 17.I, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR (CAC).
El 6.II, un individu a la riera Banyaloca, a l’alçada de Sant Ampèlit, Panedes,
Llagostera (JSR).
El 15.II, un individu a Sant Feliu de Guíxols (RMT).
El 19.III, un individu a Punta Prima (RMT).
El 7.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació prenupcial
(RMT).
El 28.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial
(MAC).
Els dies 4.VII, 9.VII, 19.VIII, 15.IX
i 24.IX, un individu a una bassa
de Sant Llorenç, a Llagostera
(CAC).
Del 4.VII a final d'any, presència
continuada al Parc dels Estanys
de Platja d'Aro, amb màxim de
quatre individus els dies 13.IX i
1.X Els (MAC, CAC, NFM, RMT,
FLX, LTB, OMV, ALM, RRX, PVX,
MGA, RCA, JMA).
Del 20.VII al 25.XII presència més
o menys continuada a la
desembocadura del Ridaura, amb
un màxim de dos individus els
dies 16.VIII, 28.IX i 2.X dos CAC,
RMT, MAC, NFM).
El 20.VII, un individu al tram alt del Ridaura (JRG).
El 12.VIII, un individu
al Ridaura a l’alçada
de Santa Cristina d’Aro
(CAC).
Els
dies
21.VIII,
22.VIII, 25.IX, 26.IX,
27.IX, 28.IX, 14.XI i
27.XI, un individu al
Ridaura, a l’alçada de
l’EDAR (CAC).
El 21.VIII, un individu a
la bassa de can Duran
del Gatellar (CAC).
Del 3.IX al 30.XII,
presència
més
o
menys continuada a la bassa del Dofí de Castell d’Aro amb un màxim de dos
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individus els dies 3.IX, 2.X, 5.X, 7.X 11.X, 15.X i 19.X (CAC, MAC, RMT, JMA, NFM,
ALP, MCT, MFY, JRG)*.
El 4.XII, un individu a Castell d’Aro (NFM).
Abellerol ____________________________________________________________
Merops apiaster
Estatus: migrador relativament abundant i nidificant cada vegada més escàs, present
de finals de març a la segona quinzena d’octubre.
El 19.IV, almenys dos individus prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera
citació prenupcial (CAC).
El 17.IX, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació
postnupcial (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 29.IV, un individu a Solius;
primera citació prenupcial (EMX).
Els dies 3.V, 7.V i 6.VI, un individu
a Panedes, Llagostera; el 5.V tres,
el 19.V dos (JSR, CAC)*.
El 20.V, un individu front el
restaurant Les Panolles, a Solius,
Santa Cristina d’Aro (JSR).
El 29.IX, un individu a Panedes,
Llagostera (JSR).
Puput _______________________________________________________________
Upupa epops
Estatus: nidificant cada vegada més escàs i hivernant regular (només es recull dades
de desembre i gener).
El 2.I, un individu prop de can Duran del Gatellar (RMT).
Els dies 3.I i 19.I, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (MGA, RMT).
El 16.I, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR (CAC).
El 31.I, un individu prop del càmping Ridaura, a Santa Cristina d’Aro (NFM).
Dos dies de primers de desembre, un individu prop de la Casa Nova, a Sant Feliu de
Guíxols (MLG).
Els dies 13.XII i 18.XII, un individu prop del Tennis d’Aro (JRG, RMT).
Els dies 18.XII, 21.XII i 29.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (NFM,
RMT, MGA).
El 19.XII, un individu a l’EDAR de Castell d’Aro (CAC).
El 24.XII, un individu prop del Tipi Park, a Castell d’Aro (RSF).
Picot verd ___________________________________________________________
Picus viridis
Estatus: resident nidificant relativament abundant.
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Picot garser gros _____________________________________________________
Dendrocopos major
Estatus: resident nidificant relativament abundant.
Picot garser petit _____________________________________________________
Dendrocopos minor
Estatus: resident escàs i localitzat, tot i que expansió. Malgrat els indicis, no s’ha
constatat la cria a la vall.
El 2.I un individu a Romanyà de la
Selva (FTX).
El 24.I, dos individus a Solius
(NFM)*.
El 23.II, un individu a la bassa del
Dofí de Castell d’Aro (JMA).
El 28.II, un individu al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro (CAC).
L’11.III, un individu prop de can
Perera, a Panedes, Llagostera
(CAC).
Els dies 5.IV, 6.IV, 10.IV, 11.IV,
1.V, 2.VI i 2.VII, un individu a la
desembocadura
del
Ridaura
(AMP, CAC).
El 5.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (ALM).
El 5.IV, un individu a les costes de Panedes, Llagostera (CAC).
El 17.IV, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (NFM).
El 29.V, un individu a Panedes, Llagostera (JAX).
El 7.VI, un individu a can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro; el 5.VIII dos (CAC).
El 18.VI, almenys un individu al Ridaura, a l’alçada de la costa de l’Alou (CAC).
El 15.VII, un individu al Cim d'Aro, a Castell-Platja d'Aro (JSR).
El 24.VII, un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).
El 6.VIII, almenys un individu a Sant Miquel d’Aro (FLX).
El 9.VIII, un individu al comal de la Coma de Castell d'Aro (JSR).
Els dies 13.VIII, 6.IX, 17.IX i 24.IX, un individu a la desembocadura del Ridaura
(CAC).
Els dies 16.VIII, 24.VIII, 27.VIII i 1.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro
(CAC, MAC).
Els dies 31.VIII, 1.X i 12.XII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (CAC,
NFM).
El 6.IX, un individu a la bassa de can Torras, a Panedes, Llagostera (CAC).
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Terrerola vulgar ______________________________________________________
Calandrella brachydactyla
Estatus: migrador esporàdic.
Del 7.IV a l’11.IV, dos individus
prop de can Perera, a Panedes,
Llagostera;
quarta
citació
d'aquesta espècie a la vall del
Ridaura, que no es citava des de
2017 (CAC, JSR, MFR)*.

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, prop de can
Llaurador i al pla de Panedes, a prop de la bassa del costat de la carretera de Sant
Llorenç, a Llagostera (CAC).
Alosa vulgar _________________________________________________________
Alauda arvensis
Estatus: migrant i hivernant escàs, detectat de primers d'octubre a la segona
quinzena de març.
El 21.II diversos individus a Panedes, Llagostera; darrera citació prenupcial (CAC).
El 18.X diversos individus 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 30.III, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació
prenupcial (CAC).
El 4.X, un individu a la desembocadura del Ridaura; 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.
Fins al 6.III, presència continuada d'uns pocs individus al tram baix del Ridaura (CAC,
JBL, NFM).
El 17.X, primers individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).
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Oreneta vulgar _______________________________________________________
Hirundo rustica
Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de la primera
quinzena de febrer a primers de novembre.
El 7.III, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial
(CAC).
El 7.XI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro i un altre a la desembocadura
del Ridaura; darreres citacionsó postnupcials (CAC, JBZ).
Oreneta cuablanca ____________________________________________________
Delichon urbicum
Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de de mitjans
de febrer a finals d’octubre.
El 7.II, nou individus; primera i molt primerenca citació prenupcial (JBL).
El 30.X, almenys un individu a la desembocadura del Ridaura; darrera citació
postnupcial (CAC).
Oreneta cua-rogenca __________________________________________________
Cecropis daurica
Estatus: migrant i nidificant escàs,
detectat de la primera quinzena de
febrer a la finals d’octubre.
El 6.IV, un individu al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro; primera
citació prenupcial (CAC).
El 9.X, tres individus al Ridaura a
l’alçada de l’EDAR; darrera citació
postnupcial (CAC).

Trobat ______________________________________________________________
Anthus campestris
Estatus: poc estudiat, pot tractarse d’un migrador escàs.
Els dies 15.IV, 18.IV i 29.IV, dos
individus prop del mas Candell, a
Platja d'Aro; el 17.IV almenys un
(CAC)*.
El 20.IV, dos individus a Panedes,
Llagostera (MFR).
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Piula dels arbres _____________________________________________________
Anthus trivialis
Estatus: poc estudiat, pot tractarse d’un migrador regular, encara
que escàs.
L’11.IV, un individu a la riera de
les Comes, a Sant Feliu de
Guíxols;
primera
citació
primaveral (MFR).
El 18.IV, un individu al Golf Costa
Brava (NFM)*.
El 20.IV, sis individus a Panedes,
Llagostera; el 26.IV un, el 27.IV
tres (MFR, JSR).
El 25.IV, un individu a Romanyà
de la Selva (FTX).
El 17.IX, dos individus a
Panedes, Llagostera (JSR).
Titella _______________________________________________________________
Anthus pratensis
Estatus: migrador i hivernant abundant, present de mitjans d’octubre a primers d’abril.
L’11.IV, un individu a Panedes, Llagostera; darrera citació hivernal (CAC).
El 17.X, tres individus a l’abocador de Solius; primera citació postnupcial (CAC).
Grasset de muntanya _________________________________________________
Anthus spinoletta
Estatus: poc estudiat, pot tractarse d’un migrador i hivernant molt
escàs.
El 7.XI, un individu a la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC)*.

Cuereta groga ________________________________________________________
Motacilla flava
Estatus: migrador relativament abundant, sobre tot durant el pas primaveral, que
s’estén de primers de març a finals de maig; al de tardor, s’ha detectat de finals
d’agost a finals d’octubre.
El 20.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació primaveral
(CAC).
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El 29.IV, un mascle amb el capell molt fosc, que es podria arribar a confondre amb un
de la subespècie balcànica (M. f. feldegg), al Parc dels Estanys de Platja d’Aro
(PPX)*.

El 14.V un individu prop del Parc de Bombers de Castell d'Aro; darrera citació
prenupcial (CAC).
El 29.IX, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).
Cuereta torrentera ____________________________________________________
Motacilla cinerea
Estatus: present tot l’any en nombre no massa abundant.
El 13.III, darrera observació al fons de la vall: un individu a la bassa del Dofí (NFM).
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.
Pit-roig _____________________________________________________________
Erithacus rubecula
Estatus: nidificant regular i migrador i hivernant abundant.
Rossinyol ___________________________________________________________
Luscinia megarhynchos
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, detectat de primers d’abril a finals
de setembre.
El 3.IV, un individu cantant a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial (JSR).
L’11.IX, un individu al Ridaura a l’alçada de l’EDAR; darrera citació postnupcial (CAC).
Cotxa fumada ________________________________________________________
Phoenicurus ochruros
Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant.
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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 mitjans d’agost a
mitjans d’octubre.
El 19.III, un mascle al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro; primera
citació prenupcial (NFM)*.
El 27.III, un individu a Sant Feliu
de Guíxols (MGA).
De l’1.IV al 6.IV, un individu al
Parc dels Estanys de Platja d’Aro i
el 10.IV el mateix o un altre, un
altre el 28.IV; els dies 12.IV, 13.IV
i 29.IV, una femella, el 14.IV un
mascle, els dies 15.IV, 16.IV i
17.IV una femella i un mascle, el
27.IV cinc, el 29.IV tres (JMA,
ALM, CAC, AMP, MJG, NFM,
RMT, PPX).
El 12.IV, tres individus a la riera de les Comes, a Sant Feliu de Guíxols (MFR).
El 15.IV, una femella prop del mas Candell, a Platja d’Aro; els dies 16.IV, 17.IV i 18.IV
una femella i un mascle, el 2.V un mascle (CAC).
El 16.IV, un mascle a la bassa del Dofí (RMT).
El 18.IV, dos individus al Golf Costa Brava (NFM).
El 25.IV, dos individus a Romanyà de la Selva (FTX).
El 2.V, un mascle a la punta del Mulà, a Sant feliu de Guíxols (RMT).
Els dies 4.X i 10.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (RMT, MAC).
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 2.IV, un individu al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro; primera
citació de l'any (MGA)*.
Els dies 4.IV i 8.IV, un individu a
Panedes, Llagostera; els dies 5.IV,
10.IV i 12.IV tres, els dies 11.IV,
28.IV i 3.V cinc, el 17.IV set, el
25.IV trenta-dos, el 28.IV dos, el
29.IV no menys de vint, el 4.V
quatre (JSR, CAC, MPC, RMT).
El 12.IV, un individu a la riera de
les Comes, a Sant Feliu de
Guíxols (MFR).
Els dies 12.IV, 18.IV i 25.IV, quatre individus prop del mas Candell de Platja d'Aro; el
15.IV cinc, el 16.IV tres, els dies 17.IV, 19.IV, 20.IV i 5.V dos, els dies 27.IV, 28.IV i
2.V set, el 29.IV no menys de deu, els dies 30.IV, 3.V i 6.IV un (RMT, CAC).
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Els dies 25.IV, 28.IV, 4.V i 14.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, els
dies 27.IV i 29.IV set, el 3.V dos (CAC, PPX, NFM, PPX, RMT).
El 25.IV, dos individus a Romanyà de la Selva (FTX).
El 3.V, un individu prop del mas Patxot de Santa Cristina d’Aro (RMT).
El 5.V, un individu prop del mas Candell de Platja d'Aro (CAC).
El 12.IX, no menys de quatre individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el
14.IX cinc (CAC).
El 17.IX, deu individus a Panedes, Llagostera (JSR).
El 18.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, darrera citació postnupcial
(NFM).
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 finals
de març a mitjans de maig i al de
tardor, de finals d’agost a finals
d’octubre.
L’1.IV, un individu al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro; primera
citació prenupcial (NFM)*.
Els dies 4.IV i 7.IV, quatre
individus a Panedes, Llagostera;
el 5.IV tres, el 8.IV un, els dies
10.IV, 15.IV i 17.IV sis, l’11.IV
set, el 12.IV divuit, el 25.IV nou
(JSR, CAC, MFR).
L’11.IV, un individu a l’abocador
de Solius (CAC).
El 18.IV, un individu al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro (CAC).
El 25.IV, dos individus a un camp proper a la bassa del Dofí i un altre prop del mas
Candell de Platja d’Aro (CAC).
El 25.IV, un individu a Romanyà de la Selva (FTX).
El 28.IV, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (RMT).
El 6.IX, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial (CAC).
El 12.IX, no menys de sis individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el
14.IX quatre, el 26.IX dos (darrera citació postnupcial) (CAC).
El 17.IX, quinze individus a Panedes, Llagostera (JSR).
El 18.IX, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (NFM).
Merla blava __________________________________________________________
Monticola solitarius
Estatus: present tot l’any, relativament abundant, encara que localitzat. Detectat tant a
penya-segats costaners, com interiors.
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Merla de pit blanc_____________________________________________________
Turdus torquatus
Estatus: poc conegut, es pot
tractar d’un migrador irregular o
esporàdic.
El 8.IV, un mascle prop de
l’abocador de Solius; tercera
citació d’aquesta espècie a la vall,
on no se citava des de 2012
(RMT, MLG)*.

Merla _______________________________________________________________
Turdus merula
Estatus: present tot l’any, abundant.
El 8.VI, un mascle leucístic a Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols (MFR).
Tord comú __________________________________________________________
Turdus philomelos
Estatus: nidificant molt escàs i migrador i hivernant abundant.
Tord ala-roig_________________________________________________________
Turdus iliacus
Estatus: migrador i hivernant molt escàs i irregular.
L’11.XII, un individu a Santa Cristina d’Aro (MFR).
Griva _______________________________________________________________
Turdus viscivorus
Estatus: nidificant molt escàs i hivernant escàs.
Presència prop de can Barella, a Panedes, Llagostera i a Solius, a Santa Cristina
d’Aro. (CAC, JSR).
Rossinyol bord _______________________________________________________
Cettia cetti
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
El 10.X, durant una sessió d’anellament científic al Parc dels Estanys de Platja d’Aro,
es capturà un individu de primer any que havia estat anellat, el 13.VII als estanys de
Sils, a 27 Km, en línia recta; interessant dada.
Trist ________________________________________________________________
Cisticola juncidis
Estatus: present tot l’any, en nombre més aviat escàs i localitzat.
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Boscaler pintat gros___________________________________________________
Locustella naevia
Estatus: poc estudiat, es pot tractar d’un migrador molt escàs i irregular.
El 19.V, un individu canta a la desembocadura del Ridaura (CAC).
Bosqueta icterina_____________________________________________________
Hippolais icterina
Estatus: poc estudiat, es pot
tractar d’un migrador molt escàs i
irregular.
El 30.V un individu a Panedes, a
Llagostera; espècie que no es
citava a la vall del Ridaura des de
2016 (MFR).

Bosqueta vulgar ______________________________________________________
Hippolais polyglotta
Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.
El 9.IV, un individu a la bassa de les Reinetes, a Castell-Platja d’Aro; primera citació
prenupcial (CAC).
Boscarla dels joncs___________________________________________________
Acrocephalus schoenobaenus
Estatus: migrador molt escàs,
encara que regular, molt afectat
per la desaparició de les zones
humides de la vall.
Els dies 3.IV, 8.IV, 18.IV, 19.IV,
20.IV i 24.IV, un individu al Parc
dels Estanys (CAC, MFR).
El 8.IV, tres individus a la
desembocadura del Ridaura; el
10.IV almenys un, el 16.IV dos
(CAC, RMT)*.
El 18.IX, un individu als horts
municipals
urbans de CastellPlatja d’Aro (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 10.IV, un individu canta al Ridaura, a l’alçada del Parc dels Estanys; primera citació
prenupcial (CAC).
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Dos o tres territoris al tram final del Ridaura i almenys dos al Parc dels Estanys (CAC,
RMT).
El 19.X, un individu al Ridaura a l’alçada de l’EDAR; 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 10.IV, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes (JSR).
Els dies 20.IV, 28.IV, 29.IV, 2.V, 4.V, 5.V, 9.V i 23.V, un individu al Parc dels Estanys
de Platja d’Aro (MFR, CAC, RMT, JCJ).
Els dies 24.IV, 29.IV i 2.V, sengles individus al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR (CAC).
El 27.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).
Els dies 27.IV, 28.IV i 2.V, un individu prop del mas Candell de Platja d’Aro (CAC).
El 9.V, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).
Tallareta cuallarga ____________________________________________________
Sylvia undata
Estatus: present tot l’any, en nombre molt escàs i localitzat.
El 2.X, dos individus al pla de Tallades, a Santa Cristina d’Aro (PPF).
Tallarol de garriga ____________________________________________________
Sylvia cantillans
Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant, present de final de març a
octubre.
El 5.IV, un , un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any
(JVX, JSX).
El 24.IX un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació postnupcial
(CAC).
Tallarol capnegre _____________________________________________________
Sylvia melanocephala
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Tallareta vulgar ______________________________________________________
Sylvia communis
Estatus: migrador escàs, encara
que regular.
El 12.IV, un individu a la riera de
les Comes, a Sant Feliu de
Guíxols; primera citació primaveral
(MFR).
Del 16.IV al 20.IV i els dies 3.V,
4.V i 5.V, un individu prop del mas
Candell, a Platja d’Aro; els dies
23.IV i 27.IV dues femelles, els
dies 24.IV, 25,IV i 30.IV dues
femelles i un mascle, el 26.IV una
femella, el 28.IV dos mascles i tres
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femelles, el 29.IV no menys de deu, el 2.V set (CAC)*.
El 29.IV, dos individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 29.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (PPX).
Tallarol gros_________________________________________________________
Sylvia borin
Estatus: migrador escàs, encara que regular. I, possiblement, un reproductor
esporàdic.
El 30.IV, un individu a la vinya propera al mas Candell de Platja d’Aro (CAC).
Tallarol de casquet ___________________________________________________
Sylvia atricapilla
Estatus: present tot l’any, abundant.
Mosquiter pàl·lid _____________________________________________________
Phylloscopus bonelli
Estatus: migrador i nidificant regular, detectat de març a agost.
El 21.III, un individu a les costes de Panedes; primera citació prenupcial (CAC).
El 8.VIII almenys un individu a Panedes, Llagostera; darrera citació postnupcial (JSR).
Mosquiter xiulaire_____________________________________________________
Phylloscopus sibilatrix
Estatus: migrador regular, encara
que molt escàs. Només detectat a
la primavera, durant el mes d’abril
i la primera quinzena de maig.
L’11.IV, un individu al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro (NFM).
El 12.IV, quatre individus a la riera
de les Comes, a Sant Feliu de
Guíxols (MFR)*.

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.
El 19.V un individu a la desembocadura del Ridaura; darrera citació prenupcial (CAC).
El 10.X, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial
(JBL, CAC).
Mosquiter de passa ___________________________________________________
Phylloscopus trochilus
Estatus: migrador regular. Detectat en pas entre final de març i primers de maig i de
mitjans d’agost a finals d’octubre.
El 4.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any
(CAC).
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El 17.VIII, un individu prop de la bassa de les Reinetes de Platja d’Aro; primera citació
postnupcial (CAC).
El 4.IX, un individu a Tallades, a Santa Cristina d’Aro (CAC).
Els dies 22.VIII, 23.VIII, 28.VIII, 30.VIII, 1.IX, 3.IX, 10.IX, 27.IX i 30.IX, un individu al
costat de l’EDAR (CAC).
El 26.VIII, un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).
L’1.X, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 15.X no menys de dos (darrera
citació postnupcial) (CAC).
Reietó_______________________________________________________________
Regulus regulus
Estatus: migrador i hivernant
escàs, detectat des de primers de
novembre a mitjans de març.
Els dies 8.I i 1.II, dos individus a la
punta de Garbí de Sant Feliu de
Guíxols (RMT)*.

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.
El 25.IV, un individu a Romanyà
de la Selva; primera citació
prenupcial (FTX).
Els dies 27.IV i 29.IV, un individu
de la subespècie balear (M. s.
baleàrica) a la desembocadura
Ridaura (CAC, PPX)*.
Els dies 27.IV, 28.IV, 5.V, 9.V,
10.V, 12.V, 13.V, 15.V, 20.V i
21.V, un individu al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro; els dies
29.IV, 30.IV, 1.V, 4.V, 11.V i 16.V
dos individus, els dies 2.V i 3.V
tres (CAC, PPX, NFM, RMT)*.
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Els dies 27.IV, 28.IV i 29.IV un
individu de la subespècie balear al
Parc dels Estanys de Platja d’Aro
(CAC, PPX, RMT)*.
El 30.IV, un individu a la vinya
propera al mas Candell de Platja
d’Aro (CAC).
Els dies 30.IV i 2.V, un individu a
la bassa del Dofí (RMT, CAC).
Els dies 1.V, 2.V, 3.V , 5.V, 10.V i
12.V,
un
individu
a
la
desembocadura
del
Ridaura
(NFM, CAC).
El 2.V, dos individus al Ridaura, a
l’alçada de l’EDAR (CAC).
El 2.V, un individu a la punta del
Mulà, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).
El 2.V, un individu al carrer de les Eres de Sant Feliu de Guíxols (CAC).
El 2.V, un individu prop de les Eroles, a Castell d’Aro (CAC).
Els dies 20.VIII i 22.VIII, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 20.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).
El 4.IX, un individu a Tallades, a Santa Cristina d’Aro (CAC).
El 5.IX, un individu al Balcà, a Santa Cristina d’Aro (NFM).
El 17.IX, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).
El 26.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (ALM).
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 8.IV, un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació
prenupcial (CAC).
Els dies 10.IV, 19.IV i 20.IV, un
individu a la desembocadura
Ridaura (CAC).
Els dies 13.IV, 19.IV, 20.IV, 22.IV,
25.IV, 28.IV, 29.IV, 1.V, 2.V, 3.V i
4.V un individu al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro; el 29.IV
dos (RMT, CAC, MFR, JMA,
NFM)*.
Els dies 15.IV i 18.IV, un individu
prop de can Perera (CAC, JSR).
El 17.IV, un individu a la bassa del
Dofí de Castell d’Aro (RMT).
El 18.IV, dos individus al Golf
Costa Brava (NFM).
Els dies 19.IV i 27.IV, un individu prop del mas Candell, a Platja d’Aro (CAC, PPX).
El 25.IV, dos individus a Romanyà de la Selva (FTX).
El 2.V, un individu a la punta del Mulà, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).
El 2.V, un individu prop de les Eroles, a Castell d’Aro (CAC).
El 4.IX, un individu a Tallades, a Santa Cristina d’Aro (CAC).
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Mallerenga cuallarga __________________________________________________
Aegithalos caudatus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Mallerenga blava _____________________________________________________
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, que protagonitza un cert
procés d'ampliació de la seva àrea de distribució.
El 16.I, dos individus a Panedes, Llagostera (JSR).
El 6.II, dos individus a la riera Banyaloca, a l’alçada de Sant Ampèlit, Panedes,
Llagostera; el 3.IV un (JSR).
Els dies 20.II, 31.III, 16.IV i 24.IV, un individu al Ridaura, a l’alçada de la costa de
l’Alou; el 4.IV tres (CAC, RMT, JRG).
El 7.III, un individu a Tallades, a Santa Cristina d’Aro (CAC).
El 13.V, dos nius actius al Ridaura, a l’alçada de la costa de l’Alou (RMT).
El 18.VI, almenys dos individus al Ridaura, a l’alçada de la costa de l’Alou (CAC).
Els dies 24.VI i 20.VII, un individu al tram alt del Ridaura (CAC, JRG).
Els dies 24.VI i 9.VII, un individu al Balcar, a Santa Cristina d’Aro (TST).
Els dies 26.VI, 9.VIII, 22.VIII i 29.VIII, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’abocador
(CAC, JSR).
El 18.VII, un individu a Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).
L'1.VIII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).
El 4.IX, un individu a Tallades, a Santa Cristina d’Aro (CAC).
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 19.IV, un mascle prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació
prenupcial (CAC).
El 28.VIII un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; darrera citació postnupcial
(NFM).
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Escorxador __________________________________________________________
Lanius collurio
Estatus: migrador escàs, encara
que regular durant el pas de
tardor, de finals d’agost a primers
d’octubre.
El 8.XI, un mascle adult al Parc
dels Estanys de Platja d’Aro; data
excepcionalment
tardana
per
l’espècie (ALM)*.

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.
El 10.IV, un individu a la
desembocadura Ridaura; primera
citació prenupcial (NFM).
El 12.IV, dos individus prop del
mas Candell de Platja d'Aro; del
26.IV al 2.V un (RMT, CAC).
El 24.IV, un individu al Golf Costa
Brava de Santa Cristina d’Aro
(NFM).
Del 24.IV al 27.IV, un individu a
Panedes, Llagostera (JSR, CAC).
Del 25.IV al 30.IV, una femella de
la subespècie balear (L. s. badius)
prop del mas Candell de Platja
d’Aro (CAC, PPX)*.
Els dies 26.IV, 28.IV, 3.V i 5.V, un
individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 29.IV i 2.V dos (JMA, NFM,
RMT, CAC).
Els dies 28.IV, 2.V, 4.V i 19.V, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera;
el 3.V dos (RMT, CAC, JSR).
El 30.IV, un individu al comal de la Coma, a Castell d’Aro (RMT).
El 29.V, nomenys de cinc individus a Panedes, Llagostera (JAX).
El 24.VI, dos individus a Solius, un d’ells portant becada (JRG).
L'1.VIII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).
Gaig ________________________________________________________________
Garrulus glandarius
Estatus: present tot l’any, abundant.
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Garsa _______________________________________________________________
Pica pica
Estatus: present tot l’any, abundant.
Gralla _______________________________________________________________
Coloeus monedula
Estatus: divagant esporàdic.
El 24.V, vuit individus al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro (JFM)*.

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 a Panedes, Llagostera i, de manera mès esporàdica, al pla
del fons de la vall i a l’abocador de Solius (CAC, JRG, RMT, NFM).
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 23.I, s'assoleix la xifra màxima de l'any, amb cinc individus (CAC).
El 24.IV s’observa un niu amb ocell covant a un penya-segat litoral de Sant Feliu de
Guíxols (JBL).
Estornell negre _______________________________________________________
Sturnus unicolor
Estatus: present tot l’any, escàs.
Observat a S'Agaró, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, a la bassa del Dofí i a
l’abocador de Solius (CAC, PPX, MFR).
Estornell vulgar ______________________________________________________
Sturnus vulgaris
Estatus: present tot l’any, abundant, molt especialment a l’hivern.
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Estornell rosat________________________________________________________
Pastor roseus
Estatus: accidental. Es tracta d’una espècie en expansió a Europa i, des de 2018,
cada vegada ens arriben més
efectius a Catalunya. De fet, el
2020, es va observar una petita
colònia amb una quinzena de nius
actius al sudest de França, al
departament dels Alpes-de-HauteProvence.
El 30.V, dos individus a Panedes,
a Llagostera; espècie nova a la
vall del Ridaura (MFR)*.
L’1.VI, cinc individus a un
dormidor
de
Panedes,
a
Llagostera; el 2.VI tres (MFR,
GDB, JSR, JGX, CAC).
El 6.VI, dos individus al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro; segona
citació d’aquesta espècie a la vall (MJG).
Pardal comú _________________________________________________________
Passer domesticus
Estatus: present tot l’any, abundant.
Pardal xarrec ________________________________________________________
Passer montanus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Pardal roquer_________________________________________________________
Petronia petronia
Estatus: fins fa dos anys, que es descobrí una petita colònia de cria, era considerat un
migrador esporàdic.
El 23.I, no menys de set individus
prop de Llagostera Residencial, a
Panedes, Llagostera; el 30.I, no
menys de sis, els dies 13.II i 14.II
no menys de deu, el 20.II sis, el
21.II quatre (CAC, JSR)*.
Els dies 11.III, 4.IV, 24.IV, 9.V,
30.V i 8.VI, diversos individus
entre Mobles Mulà i can Pata, a la
colònia de cria (CAC).
El 5.XII, un individu prop de can
Perera, a Panedes, Llagostera
(CAC).

Pinsà comú __________________________________________________________
Fringilla coelebs
Estatus: present tot l’any, abundant a l’hivern i nidificant escàs.
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Pinsà mec ___________________________________________________________
Fringilla montifringilla
Estatus: divagant hivernal molt rar. L’hivern de 2017-2018 es detecta per primera
vegada una vertadera hivernada de diversos individus al pla de Panedes, a
Llagostera. L’hivern de 2019-2021 es torna a detectar l’hivernada de 10-20 individus,
també a Panedes.
Els dies 21.X, 21.XI, 24.XI i 5.XII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR, CAC).
El 5.XI, dos individus en migració prop de la Divina Pastora, a Sant Feliu de Guíxols
(MGX).
Gafarró _____________________________________________________________
Serinus serinus
Estatus: present tot l’any, abundant.
Verdum _____________________________________________________________
Carduelis chloris
Estatus: present tot l’any, abundant.
Cadernera ___________________________________________________________
Carduelis carduelis
Estatus: present tot l’any, abundant.
Lluer _______________________________________________________________
Carduelis spinus
Estatus: migrant i hivernant, relativament abundant, detectat de mitjans doctubre
a mitjans de març.
El 2.I quatre individus al SOCC de Romanyà de la Selva (FTX).
El 6.II, diversos individus a Panedes, Llagostera (JSR).
Els dies 15.X, 27.X i 29.X, no menys de quatre individus a la desembocadura del
Ridaura; els dies 18.X i 25.X, no menys d’una dotzena, els dies 14.XI i 14.XII dos,
el 26.XI sis (CAC).
El 21.X, diversos individus a Panedes, Llagostera; el 2.XI dos, el 21.XI quatre, el
24.XI no menys de trenta-cinc (JSR).
El 25.X, diversos individus a Sant Llorenç, Llagostera (CAC).
El 26.X, no menys de tres individus a la bassa de can Torras, a Panedes,
Llagostera (CAC).
El 2.XI, almenys dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MAC).
Passerell comú _______________________________________________________
Carduelis cannabina
Estatus: present tot l’any, escàs durant l’estació reproductora i més comú a l’hivern.
Trencapinyes ________________________________________________________
Loxia curvirostra
Estatus: divagant irregular. Malgrat les sospites, no s’ha arribat a confirmar-ne la cria.
El 5.XI, dos individus en migració prop de la Divina Pastora, a Sant Feliu de Guíxols
(MGX).
El 12.XII, un individu en vol a Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d’Aro (XIP).
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Durbec_____________________________________________________________
Coccothraustes coccothraustes
Estatus: hivernant escàs, tot i que està en expansió i hi ha indicis de reproducció a la
vall.
El 12.V, s’observa un individu recollint material per fer niu a Romanyà de la Selva
(MFR).
Gratapalles __________________________________________________________
Emberiza cirlus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Hortolà _____________________________________________________________
Emberiza hortulana
Estatus: migrador molt escàs, pràcticament només detectat durant el pas prenupcial.
El 28.IV, un mascle prop del mas Candell de Platja d’Aro (CAC).
Repicatalons _________________________________________________________
Emberiza schoeniclus
Estatus: migrant i hivernant, cada vegada més escàs i localitzat a causa de la
desaparició de les taques de canyissar de la vall. Presència des de mitjans d’octubre
a la primera quinzena d’abril.
El 28.II, darrera observació hivernal, a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 22.X, almenys un individu a la desembocadura del Ridaura; primera citació
postnupcial (CAC).
Cruixidell ____________________________________________________________
Emberiza calandra
Estatus: migrant i nidificant, escàs.

DADES D’ANYS ANTERIORS
Àguila daurada _______________________________________________________
Aquila chrysaetos
El 24.II.2017, s'observa un individu subadult en vol baix sobre l'autovia C-31, a Castell
d'Aro, a l'alçada del seu creuament amb el Ridaura; segona observació d'aquesta
espècie a la vall del Ridaura (XIP).
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LLISTAT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES

Oca egípcia __________________________________________________________
Alopochen aegyptiaca
Presència hivernal (2020-21) d'almenys dos individus i màxim de quatre al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro, el 3.I (CAC, RMT, NFM).
El 16.I, vint-i-dos individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 19.II, vint-icinc (JSR, RMT).
El 12.II, es punxa una posta d’onze ous de la parella resident al Parc dels Estanys de
Platja d’Aro; el 25.III es punxa la posta de reposició de dotze ous, el 15.V es punxa
una posta de nou ous d’una nova parella. Aquest és el onzè any consecutiu de
reproducció en llibertat de l’espècie a la vall (JRG, CAC).
El 18.III, un membre del Cos d'Agens Rurals porta a terme una operació d'eliminació
del mascle de la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. El 25.III, un
membre del Cos d'Agens Rurals porta a terme una operació d'eliminació de la femella
de la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d’Aro i d'una nova parella que
estava en procés d'establiment.
També es detecta individus a altres llocs de la vall, com a la desembocadura del
Ridaura, a les basses del golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro i del golf de Mas
Nou de Castell-Platja d'Aro i a Panedes.
Els dies 30.VIII i 6.IX, almenys vint-i-tres individus, xifra màxima de l’any al Parc dels
Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT).
Ànec domèstic____________________________________________________
Anas platyrhynchos f. domestica
El 25.VII, apareixen quatre
individus al Ridaura, al passallís
de can Bada, a Castell d'Aro
(JBL)*.

69/117

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2021

Tórtora domèstica ____________________________________________________
Streptopelia roseogrisea var. domestica
L’1.VII, un individu a la bassa del
Dofí de Castell d’Aro (MAC)*.

Canari ______________________________________________________________
Serinus canaria var. domestica
El 30.X, un individu de coloració groga a la desembocadura del Ridaura (CAC).
Bec de corall senegalès _______________________________________________
Estrilda astrild
Es constata la reproducció per cinquè any consecutiu. S'haurà de seguir l'evolució
d'aquesta població incipient per veure si s'estableix de manera definitiva i
autosuficient.
Els dies 25.VI, 2.IX i 13.X diversos individus juvenils encara amb boqueres al Ridaura,
a l’alçada de l'EDAR (CAC).
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LLISTAT DE MAMÍFERS
Ratpenat de ferradura petit_____________________________________________
Rhinolophus hipposideros
Estatus: insuficientment estudiat. Considerat vulnerable. És difícil detectar els seus
ultrasons ja que són molt fluixos i cal que l’individu passi molt a prop del micròfon
(menys de 5 m). La majoria de registres de la vall provenen de observacions directes
d’individus en el refugi.
El juliol d'enguany s'ha fet seguiment a l’altell del Monestir de Sant Feliu de Guíxols i
es comproba que la població de quatre individus segueix estable (JVO).
Pipistrel·la nana______________________________________________________
Pipistrellus pygmaeus
Estatus: espècie relativament comuna. Àmpliament registrada amb detectors
d’ultrasons per tota la vall, des de zones urbanes a zones forestals.
A primers de setembre es compta fins a cent vint-i-quatre individus descansant a
l’escletxa de la façana d’una casa del municipi de Castell-Platja d’Aro, prop del puig
de Pinell (JVO).
El 7.IX, es captura un individu al Ridaura, a l’alçada de la costa de l’Alou (LTA).
Orellut gris___________________________________________________________
Plecotus austriacus
Estatus: insuficientment estudiat.
És difícil detectar els seus
ultrasons ja que són molt fluixos i
cal que l’individu passi molt a prop
del micròfon (menys de 5 m).
El 29.VI, es constata la presència
d’una colònia a can Rifà, a Sant
Feliu de Guíxols (LTA).
El 17.XI, un individu entra a
l’edifici
municipal
de
Les
Vetlladores, de Sant Feliu de
Guíxols (DMM).

Ratpenat de cova_____________________________________________________
Miniopterus schreibersii
Estatus: insuficientment estudiat. Considerat vulnerable. Continua la presència a la
cova de les Rates Penades, a Sant Feliu de Guíxols. Aquesta cova sembla que
constitueix un refugi de pas per les femelles embarassades d’aquesta espècie
catalogada com a vulnerable, així com un refugi durant la migració de tardor, la qual
cosa demana una immediata protecció oficial de la mateixa (JVO).
Llebre europea ______________________________________________________
Lepus europaeus
Estatus: espècie que només és relativament comuna al pla de Panedes i no és rara
al pla de la Vall i a d'altres sectors, com els vessants assolellats de Gavarres
El 19.I, un individu prop del Mal Pas,, a Romanyà de la Selva (EPB).
El 24.II, un individu atropellat a Panedes, Llagostera (JSR).
L’11.VII, un individu a Solius, a Santa Cristina d’Aro (PMJ).
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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'individus domèstics, amb el risc de contaminació
genètica de la població salvatge que això comporta.
Eriçó comú, eriçó fosc________________________________________________
Erinaceus europaeus
Estatus: espècie relativament
comuna. Es tracta d’una espècie
molt afectada pels atropellaments
a les diferents vies rodades de la
vall, ja que el seu únic mecanisme
de defensa és fer-se una bola de
punxes, la qual cosa no el
protegeix en absolut contra les
rodes de cotxes i camions.
El 24.IV, un individu atropellat a la
C-31, a l’alçada de Castell d’Aro
(JBZ).
El 25.IV, un individu ort al voral de
la carretera, a Platja d’Aro (MLG).
El 5.IX, un individu atropellat a la
C-31, a l’alçada de Santa Cristina
d’Aro (JRG).
El 7.X, dos individus morts, sense causa aparent, al Parc dels Estanys Castell-Platja
d'Aro (RMT)*.
Guilla ______________________________________________________________
Vulpes vulpes
Estatus: espècie relativament comuna.
Mostela____________________________________________________________
Mustela nivalis
Estatus: espècie molt escassa i en regressió.
El 21.III, es troba un individu ofegat a la
urbanització Vall Repòs, a Santa Cristina d’Aro
(IPN).
El 29.VIII, un individu es captura viu a Solius,
Santa Cristina d’Aro (TMX)*.
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Fagina, gorjablanc____________________________________________________
Martes foina
Estatus: espècie relativament
comuna, que acostuma a sortir
quan
es
posen
càmeres
fotogràfiques
trampa
o
en
atropellaments.
El 2.III es troba excrements a la
Volta de l’Ametller, a Sant Feliu
de Guíxols (AMX)*.
El 26.V s’observa un rastre prop
de la punta dels Esculls de Platja
d’Aro (XHC).
El 24.VII, un individu atropellat a
la C-65, a l’alçada de Panedes,
Llagostera (CAC).
El 5.IX, un individu atropellat a la
C-31, a l’alçada de Santa Cristina
d’Aro (JRG).
El 7.XI, un individu atropellat a
Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols (ACS).
Toixó ______________________________________________________________
Meles meles
Estatus: espècie comuna encara que poc abundant.
El 12.VIII, petjades al fang de sota el pont de la C-31 sobre el Ridaura, a l’alçada de
Santa Cristina d’Aro (CAC).
Llúdriga ____________________________________________________________
Lutra lutra
Estatus: espècie molt escassa, en
expansió.
Rastres observats el mes de
gener, durant els mesos de febrer
a maig, presència d'una parella al
tram final del Ridaura, captada
per una càmera trampa. També
detectada més tard, sense que se
n’hagi pogut comprovar la cria
(JRG, RMT, JBL, CAC)*.

Geneta_____________________________________________________________
Genetta genetta
Estatus: espècie relativament abundant.
El 25.IV, un individu atropellat a la C-31, a l’alçada de Platja d’Aro (MLG, JBX).
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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, dins l'abocador de Solius o als cascs urbans dels
municipis de la Vall.
Cabirol_____________________________________________________________
Capreolus capreolus
Estatus: espècie en expansió,
encara que escassa.
El 25.III, un individu sobre can
Llaurador, a Santa Cristina d’Aro
(JBL).
El 28.III, dos individus prop de
Sant Benet, a Sant Feliu de
Guíxols (JOM).
El 29.VII, un mascle atropellat
prop de la cruïlla de Solius – Font
Picant (FSX)*.

Esquirol ____________________________________________________________
Sciurus vulgaris
Estatus: espècie en regressió, encara que relativament comuna.
Rata comuna________________________________________________________
Rattus norvegicus
Estatus: espècie molt abundant.
Dofí mular __________________________________________________________
Tursiops truncatus
Estatus: espècie regular. Sol ser
la de cetaci que es veu més a
prop de la costa i, en algun cas,
seguint barques d’arrossegament.
El 31.III, vuit individus front Sant
Feliu de Guíxols (CAQ).
El 15.VIII, una vintena d’individus
a unes quatre milles front la costa
de la vall (JBL)*.

Rorqual comú_________________________________________________________
Balaenoptera physalus
Estatus: espècie molt escassa prop de la costa, relativament comuna mar endins.
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LLISTAT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
Gat domèstic________________________________________________________
Felis catus domesticus
Estatus: espècie molt abundant, amb moltes poblacions assilvestrades, sovint a
indrets propers a llocs tan sensibles com el Parc dels Estanys o la bassa del Dofí, a
Castell-Platja d'Aro. Està abastament documentat que constitueix un greu problema
mediambiental ja que és un depredador implacable de petits mamífers, ocells, rèptils
i tota mena de petits organismes. D’altra banda, és un potencial contaminador
genètic si solapa els seus territoris amb el del gat salvatge Felis silvestris, espècie
amb la que s’hibrida.

Visó americà________________________________________________________
Neovison vison
Estatus: espècie al·lòctona cada vegada més abundant.
Rastres observats el mes de gener, durant el març, presència d'almenys un individu al
tram final del Ridaura, captat per una càmera trampa (JRG)*.
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LLISTAT DE RÈPTILS
Tortuga babaua_______________________________________________________
Caretta caretta
Estatus: espècie accidental a la
vall.
El 4.V, es troba un individu mort a
cala Pedrosa, a S’Agaró (RMY)*.

El 9.VII, un individu intenta pondre
a la platja Gran de Platja d’Aro però
desisteix a causa de les molèsties
d’una munió de curiosos. Aquesta
observació és excepcional, ja que
es tracta d’un intent de cria a un
lloc molt septentrional, la qual cosa
pot atribuir-se a l’escalfament de
l’aigua del mar. (PMC)*.

Tortuga de rierol______________________________________________________
Mauremys leprosa
Estatus: espècie escassa, però
que, tal i com ha passat en altres
zones de Catalunya, poc a poc
recupera terreny. És present de
manera ocasional, ara per ara, a
les estribacions de l’Ardenya, des
de Sant Feliu de Guíxols fins a
Solius. No és descartable, com ja
ha passat en diverses ocasions,
que aparegui al llarg del Ridaura o
en altres zones de la Vall. Tot i
així,ara per ara, no sembla que les
seves poblacions siguin gaire
abundants ni establertes a la zona.
El 5.V, un individu a una bassa de
Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).
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El 20.V, un individu a la bassa de can Llaurador, a Solius (CAC)*.
Dragó comú_________________________________________________________
Tarentola mauritanica
Estatus: espècie molt abundant en
zones humanitzades, present fora
d'aquestes de manera àmplia.
Requereix
la
presència
de
roquissars, pedregams o hàbitats
verticals assolellats.
Presència durant tot l’any a
l'abocador de Solius on, el 22.V,
es va comptar no menys de cent
vuit individus, xifra màxima
(CAC)*.

Sargantana cuallarga___________________________________________________
Psammodromus algirus
Estatus: espècie molt comuna,
sobretot en zones de bosc obert i
màquia, o marges de camins. És
possiblement
el
rèptil
més
abundant de la Vall a nivell
numèric.
El 27.II els primers individus a les
costes de Panedes (CAC)*.

Llangardaix ocel·lat____________________________________________________
Timon lepidus
Estatus: espècie que abans era
comuna i ara és escassa a moltes
zones,
sobretot
degut
al
tancament o pèrdua d'hàbitats
oberts. Segueix present amb
algunes bones poblacions a zones
de mosaic agroforestal com
Solius,
les
estribacions
de
l’Ardenya i Gavarres, per passar a
ser escassa de les zones forestals
mes contínues i de les zones més
humanitzades.
El 29.IV, un individu prop del Mas
Pla de Solius (EMX).
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El 19.V, quatre individus (dos mascles adults, una femella i un juvenil) a Solius (MFR).
Els dies 22.V, 6.VI, 19.VI, 28.VIII i 25.IX, un individu a l’abocador de Solius (CAC)*.
Els dies 8.VI i 12.VI, un individu a Romanyà de la Selva (MLG, RMT).
El 14.VI, un individu a can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro (CAC).
Sargantana iberoprovençal____________________________________________
Podarcis liolepis
Estatus:
espècie
relativament
comuna, ben distribuïda en tots els
punts de roquissar o construcció
rural de la vall. Molt aficionada a
les roques o talussos i superfícies
inclinades
o
verticals.
Possiblement sigui el segon o
tercer rèptil més abundant de la
vall, junt amb el dragó comú i la
sargantana cua-llarga.

Vidriol_______________________________________________________________
Anguis fragilis
Estatus: Espècie més aviat escassa, però que probablement sigui present en la
majoria de fondalades humides i herboses de la Vall. Viu una vida molt discreta entre
les arrels i fulles el que fa que potser la seva abundància estigui subestimada.
El 30.V, es troba un individu mort
prop de can Pata (EPB).
El 3.VI, un individu al comal de la
Coma de Castell d’Aro (RMT).
El 27.VI, un individu al tram alt de
Ridaura, a Llagostera (CAC)*.
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Serp llisa meridional____________________________________________________
Coronella girondica
Estatus: espècie d’hàbits molt
discrets que la fan passar força
desapercebuda. Hauria de ser
present a la majoria de zones de
la Vall que tenen bones
poblacions de sargantanes i
dragons, que són la seva
principal presa. Les seves
costums més aviat discretes
probablement la facin semblar
més escassa del que és.
El 15.V, un individu prop del Golf
Costa Brava, a Santa Cristina
d’Aro (EPB)* .

Serp blanca__________________________________________________________
Zamenis scalaris
Estatus: espècie ben distribuïda per tota la Vall, tot i que de difícil detecció, ja que té
una activitat parcialment nocturna. S’alimenta sobretot de petits ocells i
micromamífers.
El 26.V, un individu a Solius (PMJ).
El 8.VI, dos individus a Romanyà de la Selva (MLG).
El 9.IX, un individu atropellat a Santa Cristina d’Aro (DBX).
Serp de collaret mediterrània____________________________________________
Natrix astreptophora
Espècie present a les zones més
mitjanament humides i/o amb presència
d'aigua de la Vall, ben distribuïda però de
manera escassa excepte en algunes zones
amb abundància de basses i preses com
amfibis i peixos de petita mida.
El 30.IV, un individu al comal de la Coma de
Castell d’Aro (RMT)*.
El 13.V, un individu a Sant Feliu de Guíxols
(EPB).
El 14.VI, un individu al Ridaura, a l’alçada de
Santa Cristina d’Aro (CSAC).
El 27.X, un individu a la bassa del Dofí de
Castell d’Aro (NFM).
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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.
Més lligada a l’aigua que l’espècie
anterior, i que hi pot arribar a ser
més abundant si les condicions
ecològiques hi són bones.

Serp verda__________________________________________________________
Malpolon monspessulanus
Estatus: l'espècie de serp més abundant (o com a mínim més fàcilment detectable) a
la Vall, present gairebé arreu. Una espècie generalista i adaptable que pot aparèixer
des de petites clarianes enmig de bosc continu, fins a zones gairebé urbanes.
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LLISTAT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
Tortuga de l’Ouachita __________________________________________________
Graptemys ouachitensis
Estatus: espècie exòtica, de
moment escassa i localitzada.
Els dies 9.V, 24.VII i 7.IX, un
individu a la bassa del costat del
restaurant Can Panedes, a
Llagostera (CAC)*.

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.
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LLISTAT D'AMFIBIS
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.
Tritó palmat_________________________________________________________
Lissotriton helveticus
Estatus: espècie més aviat escassa a la zona. Ocupa basses i rieres de poca corrent.
Manté algunes poblacions saludables a les estribacions de les Gavarres i de la plana
de la Selva, però sembla absent a l’Ardenya, Sant Feliu de Guíxols i el fons de vall,
amb només alguna observació al tram mig del Ridaura.
El 4.I, no menys de dos indivius al torrent de la Coma de Castell d’Aro (EPB).
El 6.II, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).
El 27.II, cinc individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 31.X un (JSR).
Tritó verd ___________________________________________________________
Triturus marmoratus
Estatus: espècie de presència estesa a la vall però, en general, d'abundància
escassa. Ocupa basses i rieres de poca corrent. De la mateixa manera que el tritó
palmat, també manté bones poblacions a les estribacions de les Gavarres i la Plana
de la Selva, però en aquest cas també ocupa l’Ardenya, Sant Feliu de Guíxols i fins i
tot apareix per zones properes al Ridaura.
El 6.II, quaranta-dos individus a Panedes, Llagostera; el 31.X no menys de quatre
(EPB).
El 13.II, no menys de vuit individus a Solius, a Santa Cristina d’Aro (RMT).
El 27.II, catorze individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (JSR).
Gripau d'esperons____________________________________________________
Pelobates cultripes
Estatus: espècie més aviat escassa, i amb distribució bastant reduïda a la vall. Tot i
que en zones properes de la plana de la Selva hi troba un dels seus punts forts a
nivell català, a la vall d’Aro la seva presència està bastant restringida a les àrees de
mosaic agroforestal de l’interior, i també amb alguna població aïllada a les
estribacions de les Gavarres marítimes. Per la resta, és absent de les zones més
boscoses i accidentades i de gran part del fons de vall.
El 13.II, un individu a Solius, a Santa Cristina d’Aro (RMT).
El 3.IV, un individu a Llagostera (JSR).
El 2.VI, un individu a Panedes, Llagostera, el 30.X tres (JSR).
Gripau comú_________________________________________________________
Bufo spinosus
Estatus: espècie abundant en les zones arbrades de la vall. Acostuma a reproduir-se
en rieres, o en basses de gran entitat. Es manté com a espècie present a tot arreu a
on hi hagi les condicions per la seva reproducció, essent sempre més abundant en
zones arbrades i accidentades i una mica menys en zones planes i més obertes.
Gripau corredor______________________________________________________
Epidalea calamita
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Estatus: espècie encara abundant, sobretot a zones obertes i planes de la vall. Amb unes
preferències oposades a l’espècie anterior, ocupa sobretot basses (o en menor mesura,
cursos d’aigua) que tendeixen a assecar-se i zones més aviat obertes i planes. Per tant,
podem esperar trobar-lo a la majoria de zones excepte als punts més accidentats i més
tancats.
El 30.I, cinc individus prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (JSR).
L’11.II, un individu prop de la bassa del Dofí de Castell d’Aro (EPB).
El 17.II, un individu a Panedes, Llagostera; el 30.X uns vuit (RMT, JSR).
El 3.IV, un individu a Llagostera (JSR).
El 6.VIII, dos individus al Ridaura, a l’alçada de Santa Cristina d’Aro (CAC).
El 10.X, un individu a Solius, a Santa Cristina d’Aro (ALM).
Granoteta de punts o gripauet___________________________________________
Pelodytes punctatus
Estatus: nova espècie a la vall del Ridaura.
Molt escassa i localitzada només a la
frontera occidental de la vall actualment. Tot
i que sembla que havia estat citada a la
resclosa de can Salvador, a Santa Cristina
d’Aro, ara per ara no sembla ser-hi. Per altra
banda, sí que apareix de forma escadussera
a la Banyaloca i zones properes.
El 27.II, dos individus prop de can Barella, a
Panedes, Llagostera (JSR).
El 16.V diverses larves a la riera Banyaloca,
a Llagostera (JSR, EPB)*.
El 2.VI, dos individus prop de can Perera, a
Panedes, Llagostera (JSR).

Reineta meridional___________________________________________________
Hyla meridionalis
Estatus: espècie abundant. Es
reprodueix a la majoria de basses
temporànies i permanents de la
vall. No acostuma a fer servir
aigües corrents per reproduir-se,
però per la resta és una espècie
que posa música a les nits de
primavera i estiu de la majoria de
basses de la vall.
El 12.V s’observa un individu blau
a la bassa dels horts de Sant Feliu
de Giuíxols (EPB).
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Granota verda _______________________________________________________
Pelophylax perezi / Pelophylax kl. grafi
Espècies indistingibles a nivell
morfològic, que haurien de ser
present a la majoria de cossos
d'aigua permanent de la vall. Tot i
això, prospeccions recents ens la
mostren molt més escassa del
que s'hauria d'esperar a Sant Feliu
de Guíxols, el que fa pensar que
potser l'espècie sigui més escassa
del que realment sembla.

LLISTAT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
Granota pintada ____________________________________________________
Discoglossus pictus
Estatus: espècie realment abundant i estesa. Invasora, malgrat que ja fa dècades que va
arribar a la vall, no sembla interferir excessivament en altres espècies d'amfibi. Tot i que
prefereix basses i cursos d’aigua que s’assequen fàcilment, és capaç de reproduir-se
gairebé a qualsevol punt. De la mateixa manera, tot i preferir planes inundables, apareix fins
ben amunt de les Gavarres i l’Ardenya, amb el que podem esperar trobar-la arreu, acostantse fins i tot molt als pobles o entrant-hi.
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PEIXOS MARINS
Aquest any s’ha incorporat a la llista de peixos marins les espècies que segueixen.
Raja aspre Raja radula
El 2.II un individu a Sant Pol, Sant
Feliu de Guíxols (DDX)*.

El 9.VII, a cala Canyerets, Santa
Cristina d’Aro, es fotografià per
primera vegada a aigües de la vall,
el peix, Scartella cristata, espècie
que
requereix
de
condicions
d'aigües més càlides i que suposa la
seva distribució més nòrdica a la
costa
catalana.
Un
possible
indicador de escalfament de les
aigües. (XSC)*.
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PEIXOS D’AIGÜES CONTINENTALS
Aquest any s’ha incorporat a la llista de peixos d’aigües continentals una espècie
(re)introduïda.
Espinós o escanyagats Gasterosteus aculeatus
L’estiu del 2020 s’introduiren diversos individus a la bassa artificial dels Horts de Sant
Feliu de Guíxols. Aquest any s’hi ha comprovat la reproducció (DMM). D’altra banda,
existia una població important provinent d’una antiga introducció a partir d’exemplars
salvatges del Daró a la Riera dels Molins de Calonge, molt a prop del límit de la Vall,
que aparentment ha desaparegut en els darrers dos anys. Les poblacions salvatges
més properes es troben al Riu Daró
Anguila europea Anguilla anguilla
El 22.V, s’observa un individu d’uns 30 cm al tram alt del Ridaura (RMT, MLG).
Es pot trobar la llista completa dels peixos marins i d'aigües continentals de la vall del
Ridaura a l'enllaç:
https://ocellsvallridaura.cat/Peixos/ELS%20PEIXOS%20DE%20LA%20VALL%20DEL
%20RIDAURA.pdf
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PAPALLONES DIÜRNES
Al web "Els ocells de la vall del Ridaura …i també altres grups d'organismes"
(https://ocellvallridaura.000webhostapp.com/les-papallones-de-la-vall-del-ridaura), es
fa una recopilació històrica de totes les espècies de papallones diürnes amb imatges a
la vall del Ridaura.
Val la pena remarcar l’observació d’un mascle de blanqueta de la mitja lluna Pieris
mannii (a Sant Benet, Sant Feliu
de Guíxols, el 8.VI –MFR-),
espècie que no se citava a la vall
des de finals del segle passat. En
dies posteriors s’observa alguns
exemplars més i també es
localitza a Sant Baldiri, a Sant
Amanç i al tram alt del Ridaura
(CAC, RMT).
Blanqueta de la mitja lluna Pieris mannii
Sant Benet, Sant Feliu de Guíxols, 8.VI (MFR)*.

A continuació es relaciona totes les espècies, ressaltant en negreta, les detectades
aquest any i, en color grana, les noves incorporacions al llistat:
Capgròs comú Carcharodus alceae
Capgròs fosc Carcharodus flocciferus
Merlet comú Pyrgus malvoides
Merlet ruderal Pyrgus armoricanus
Murri de la pimpinella Spialia sertorius
Daurat fosc Thymelicus acteon
Dard ros Ochlodes sylvanus
Sageta negra Gegenes nostrodamus
Papallona zebrada Iphiclides feisthamelii
Papallona reina Papilio machaon
Angelet Leptidea sinapis
Blanca de la col Pieris brassicae
Blanqueta de la col Pieris rapae
Blanqueta de la mitja lluna Pieris mannii
Blanqueta perfumada Pieris napi
Pòntia comuna Pontia daplidice
Aurora Anthocharis cardamines
Marbrada comuna Euchloe crameri
Safranera de l'alfals Colias croceus
Cleòpatra Gonepteryx cleopatra
Llimonera Gonepteryx rhamni
Coure verdet Tomares ballus
Morada Favonius quercus
Morada del freixe Laeosopis roboris
Marroneta de l'alzina Satyrium esculi
Marroneta del roure Satyrium ilicis
87/117

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2021

Verdeta d'ull blanc Callophrys rubi
Verdeta d'ull ros Callophrys avis
Coure comú Lycaena phlaeas
Blaveta estriada Leptotes pirithous
Blaveta dels pèsols Lampides boeticus
Blaveta de l'heura Celastrina argiolus
Turquesa europea Glaucopsyche alexis
Turquesa meridional Glaucopsyche melanops
Blaveta de la farigola Pseudophilotes panoptes
Blaveta lluent Lysandra bellargus
Griseta mediterrània Lysandra hispana
Blaveta de la trepadella Polyommatus thersites
Blaveta comuna Polyommatus icarus
Moreneta meridional Aricia agestis
Papallona del lledoner Libythea celtis
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
Papallona de l'arboç Charaxes jasius
Tornassolada petita Apatura ilia
Argentada comuna Argynnis paphia
Mirallets Issoria lathonia
Donzella violeta Boloria dia
Nimfa boscana Limenitis camilla
Nimfa mediterrània Limenitis reducta
Vellutada del salze Nymphalis antiopa
Nimfa dorment Nymphalis polychloros
Atalanta Vanessa atalanta
Migradora dels cards Vanessa cardui
Paó de dia Aglais io
Papallona de la c blanca Polygonia c-album
Damer puntejat Melitaea cinxia
Damer de la centàurea Melitaea phoebe
Damer roig Melitaea didyma
Damer dels conillets Melitaea deione
Brocat variable Euphydryas aurinia
ESPÈCIES EXÒTIQUES
Barrinadora dels geranis Cacyreus marshalli
OBSERVADORS 2021: RMT, CAC, NFM, MFR, PMJ, MPC, ACF, AMX, ADG.
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ODONATS
Tal com es comenta al Resum de l’any, al principi d’aquest Anuari, la primavera i
l’estiu d’aquest any han estat extraordinàriament secs, provovcant l’assecament de
diverses basses i disminuint de manera notable el nivell de moltes altres, així com
l’eixugament prematur de diversos cursos d’aigua. Tot plegat a afectat
significativament i negativament les diferents poblacions d’odonats de la vall.
Relació de les 43 espècies
d'odonats citades a la vall del
Ridaura. Aquest any s’ha citat i
fotografiat per primera vegada a la
vall durant el pas primaveral
l'emperador
divagant
Anax
ephippiger, espècie que només
s'havia detectat a la tardor i a
l'hivern.
A continuació es relaciona totes
les espècies, ressaltant en
negreta, les detectades aquest
any:
Emperador divagant Anax ephippiger .
Costes de Panedes, Llagostera, 27.II (CAC)*.

Damisel·la endolada Calopteryx haemorrhoidalis
Damisel·la blava Calopteryx virgo
Damisel·la enguantada Calopteryx xanthostoma
Vimetaire occidental Chalcolestes viridis
Alaestès verd Lestes barbarus
Alaestès petit Lestes virens
Cavallet d'hivern comú Sympecma fusca
Donzell mercurial Coenagrion mercuriale* (<1957)
Donzell de ferradura Coenagrion puella
Donzell de trinxant Coenagrion scitulum
Patge de copa Enallagma cyathigerum
Ullblau Erythromma lindenii
Ullviu petit Erythromma viridulum
Llantió elegant Ischnura elegans
Llantió iberomagribí Ischnura graellsii
Llantió petit Ischnura pumilio
Ferrer cama-negre Pyrrhosoma nymphula
Ferrer cama-roig Ceriagrion tenellum
Polaines ruborós Platycnemis acutipennis
Polaines lívid Platycnemis latipes
Espiadimonis blau Aeshna affinis
Espiadimonis de fanal Aeshna cyanea
Espiadimonis tardorenc Aeshna mixta
Emperador divagant Anax ephippiger
Emperador blau Anax imperator
Emperador menor Anax parthenope
Espectre clar Boyeria irene
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Rodadits de bassa Gomphus pulchellus
Tallanassos petit Onychogomphus forcipatus
Tallanassos gros Onychogomphus uncatus
Passabarrancs comú Cordulegaster boltonii
Esparver de l'aigua Oxygastra curtisii
Sagnador escarlata Crocothemis erythraea
Libèl·lula quadrimaculada Libellula quadrimaculata
Libèl·lula ampla Libellula depressa
Parot cuanegre Orthetrum cancellatum
Parot blau Orthetrum coerulescens
Parot pruinós Orthetrum brunneum
Pixaví nervat Sympetrum fonscolombii
Pixaví llis Sympetrum meridionale
Pixaví de lligacama Sympetrum sinaiticum
Pixaví estriat Sympetrum striolatum
Pipa vinosa Trithemis annulata
OBSERVADORS 2021: CAC, RMT, NFM, JBF, JRG, MFR, EPB.
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
* Wenger, 0. P. 1963. Libellenbeobachtungen in Südfrankreich und Spanien
(Odonata). Mitt. Schweizer Ent. Ges., 35: 255-269.
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NOTA ADDICIONAL D’ALTRES GRUPS D’INSECTES
El 31.I, una somereta de
muntanya Ephippiger diurnus
(probablement un mascle adult) al
mirador de Pedralta, a Santa
Cristina d’Aro; citació de gran
interès, ja que es produeix
totalment fora de la fenologia
coneguda de l’espècie (NGY,
MRX)*.

Durant una sortida divulgativa
organitzada pel G. N. Sterna i
Antaxius, a Les Bernades, a Santa
Cristina d’Aro, la tarda vespre del
6.VIII, sota la conducció de Joan
Ventura Linares, es detectà divuit
espècies diferents, de les que cal
destacar el grill d’arbust ratllat
Yersinella raymondii, que no havia
estat mai citada a la vall del Ridaura
(JVL)*.
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NOTES ADDICIONALS D’INVERTEBRATS MARINS

El 8.I, en aigües de Sant Pol, Sant
Feliu de Guíxols, es fotografià per
primera vegada a la vall del Ridaura,
un
individu
del
quetognat
Flaccisagitta enflata (XSC)*.

El 8.I, en aigües de Sant Pol, Sant
Feliu de Guíxols, es fotografià per
primera vegada a la vall del
Ridaura, dos individus juvenils de
Thetys vagina, la salpa més gran
que tenim al Mediterrani i de la
que hi ha poquíssimes citacions
(XSC)*.

El 16.II, en aigües de Sant Pol,
Sant Feliu de Guíxols, es
fotografià per primera vegada a la
vall del Ridaura, un individu del
ctenòfor Beroe forskalii (XSC)*.

92/117

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2021

El 6.III, en aigües de Sant Pol,
Sant Feliu de Guíxols, es
fotografià per primera vegada a la
vall del Ridaura, un individu del
ctenòfor Euplokamis stationis
(XSC)*.

El 6.III, en aigües de Sant Pol,
Sant Feliu de Guíxols, es
fotografià per primera vegada a la
vall del Ridaura, un individu del
ctenòfor Callinaria bialata (XSC)*.

El 8.I, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols,
dins
les
salpes,
s’observà alguns individus dels
diminuts crustacis Vibilia cf
propinqua, nou gènere a la vall
del Ridaura, i en el cas de
l'espècie, sembla que no ha estat
citada a la costa meditarránea
espanyola (XSC)*.
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El 16.I, a la cala Maset de Sant
Feliu de Guíxols, es fotografià per
primera vegada a aigües de la
vall, aquest petit crustaci nocturn,
Xaiva biguttata (XSC)*.

El 16.II, a Sant Pol, Sant Feliu
de Guíxols, es fotografià per
primera vegada a aigües de la
vall, el crustaci, Natatolana
borealis (XSC)*.

El 8.IV, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols, es fotografià per primera
vegada a aigües de la vall, el
crustaci, Sirpus zariquieyi (XSC)*.
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El 2.I, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols es fotografià per primera
vegada a aigües de la vall un
individu del poliquet Amphictene
auricoma (XSC)*.

El 30.I, a cala Crancs, Sant Feliu
de
Guíxols
s'observà
per
primera vegada a aigües de la
vall un individu del poliquet
Amphiduroa fuscescens (XSC)*.

El 27.I, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols es fotografià per primera
vegada a aigües de la vall un
individu d'un nou gènere de
poliquet,
Glycera,
alliberant
esperma (XSC)*.
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El 8.II, a Sant Feliu de Guíxols
s'observà per primera vegada a
aigües de la vall un individu del
poliquet Eunice dubitata (XSC)*.

El 8.II, a Sant Feliu de Guíxols
s'observà per primera vegada a
aigües de la vall un individu del
poliquet Dasybranchus gajolae
(XSC)*.

El 13.II, a Sant Feliu de Guíxols
s'observà per primera vegada a
aigües de la vall un individu del
poliquet Petta pusilla (XSC)*.
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El 13.II, a Sant Feliu de Guíxols
s'observà per primera vegada a
aigües de la vall un individu del
poliquet Armandia polyophthalma
(XSC)*.

El 16.II, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols s'observà per primera
vegada a aigües de la vall un
individu del del gènere Hydroides,
possiblement
Hydroides
cf
ezoensis tot i que caldria mirar
l'exemplar sota lupa per a
confirmar-lo (XSC)*.

El 8.III, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols s'observà per primera
vegada a aigües de la vall un
individu del poliquet Naiades
cantarini (XSC)*.
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El 27.I, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols es fotografià per primera
vegada a aigües de la vall un
individu
del
nemertí
Leucocephalonemertes aurantica
(XSC)*.

El 26.II, a Sant Pol, Sant Feliu
de Guíxols, es fotografià per
primera vegada a aigües de la
vall, el nemertí Lineus grubei.
(XSC)*.

El 29.I, a les roques de llevant de
la badia de Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols es fotografià per primera
vegada a aigües de la vall un
individu del mol·lusc Heteranomia
squamula (XSC)*.
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El 2.II, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols es fotografià per primera
vegada a aigües de la vall un
individu de l'opistobranqui Armina
tigrina (XSC)*.

El 13.II, a Sant Feliu de Guíxols
s'observà per primera vegada a
aigües de la vall un individu del
mol·lusc Rissoa monodonta
(XSC)*.

El 23.II, a la platja Gran de Platja
d’Aro es troba una fulla del
mol·lusc
Sepia
orbignyana,
espècie que no habiem inclós
fins ara al catàleg d'invertebrats
marins de la vall del Ridaura.
(XSC)*.
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El 5.III, a Sant Feliu de Guíxols,
s'observà per primera vegada a
aigües de la vall, un individu del
mol·lusc
Cavolinia
inflexa.
(XSC)*.

El 6.III, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols, es fotografià per primera
vegada a aigües de la vall, un
individu del mol·lusc Styliola
subula. (XSC)*.

El 6.II, a Sant Feliu de Guíxols es
fotografià per primera vegada a
aigües de la vall un individu de
Sipunculus nudus (XSC)*.
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El 16.II, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols s'observà per primera
vegada a aigües de la vall un
individu de l'amfípode Podocerus
variegatus (XSC)*.

El 16.II, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols s'observà per primera
vegada a aigües de la vall un
individu del tunicat Aplidium
punctum. (XSC)*.

El 22.II, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols, es fotografià per
primera vegada a aigües de la
vall, un individu del cnidari
Aequorea vitrina. (XSC)*.
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El 5,III, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols, es fotografià per
primera vegada a aigües de la
vall, un individu del cnidari
Corymorpha nutans. (XSC)*.

El 5.III, a Sant Pol, Sant Feliu
de Guíxols, es fotografià per
primera vegada a aigües de la
vall, un individu del cnidari
Koellikerina fasciculata. (XSC)*.

El 5.III, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols, es fotografià per primera
vegada a aigües de la vall, un
individu del cnidari Mitrocoma
annae (XSC)*.
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El 5.III, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols,
es fotografià per
primera vegada a aigües de la
vall, un individu del cnidari
Neotima lucullana. (XSC)*.

El 7.III, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols, es fotografià per primera
vegada a aigües de la vall, un
individu del cnidari del gènere
Cunina. (XSC)*.

El 7.III, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols,
es fotografià per
primera vegada a aigües de la
vall, un individu del cnidari
Cunina globosa. (XSC)*.
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El 8.III, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols, es fotografià per
primera vegada a aigües de la
vall, un individu del cnidari
Euphysa flammea. (XSC)*.

El 8.III, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols, es fotografià per
primera vegada a aigües de la
vall, un individu del cnidari
Odessia maeotica. (XSC)*.

El 8.III, a Sant Pol, Sant Feliu de
Guíxols, es fotografià per primera
vegada a aigües de la vall, un
individu del cnidari del gènere
Rophalonema. (XSC)*.
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A banda dels citats, també s’ha trobat aquests nous tàxons a la Vall:
Cnidaris: Sertularella gayi
Mol·luscs: Musculus costulatus, Mactra glauca, Pododesmus
Pseudochama gryphina, Lepidochitona caprearum, Sepiola affinis

patelliformis,

Anèl·lids: Exogone sp, Lepidonotus sp. Lumbrineris sp, Sabellariidae sp
Crustacis: Endeis spinosa, Idotea linearis, Pennellidae
Briozous: Microporella appendiculata, Schizoporella dunkeri, Disporella sp

DADES D’ANYS ANTERIORS

El 9.I.18, a Sant Feliu de
Guíxols
es
confirma
per
identificació
fotogràtica
la
presència del poliquet Bispira
viola en aigües de la vall.
(XSC)*.

El 20.IX.20, a Sant Feliu de
Guíxols es fotografià per primera
vegada a aigües de la vall un
individu de l'espècie de cirrípede
Amphibalanus eburneus fixat a la
cosca
d'un
cranc
blau
(Callinectes sapidus) (XSC)*.
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L'11.XI.20, a Sant Pol, Sant Feliu
de Guíxols es fotografià per
primera vegada a aigües de la vall
un
individu
del
platelmint,
Cycloporus papillosus (XSC)*.

L'11.XI.20, a Sant Pol, Sant Feliu
de Guíxols es fotografià per
primera vegada a aigües de la
vall un individu d'un nou gènere
de crustaci, Iphinoe (XSC)*.

El 12.XII.20, a Sant Pol, Sant
Feliu de Guíxols es fotografià per
primera vegada a aigües de la vall
un
individu
del
crustaci,
Cymodoce emarginata (XSC)*.
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El 21.XII.20, a Sant Pol, Sant
Feliu de Guíxols es fotografià per
primera vegada a aigües de la
vall un individu d'un nou gènere
de crustaci, Dynamene (XSC)*.

El 27.XII.20, a Sant Pol, Sant
Feliu de Guíxols es fotografià per
primera vegada a aigües de la vall
un
individu
del
crustaci,
Sphaeroma serratum (XSC)*.

Es
pot
trobar
la llista
completa d'invertebrats
https://ocellsvallridaura.cat/invertebrats-marins
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TAULA D’OBSERVADORS
CODI
ACF
ACS
ADG
ADY
ALM
ALP
AMP
AMX
CAC
CAQ
CET
DBX
DDX
DMM
EAX
EJA
EMX
EPB
FLX
FSX
FTX
GDB
GJP
GRG
IPN
JAX
JBL
JBF
JBX
JBZ
JCJ
JFM
JGX
JMA
JOM
JRG
JSR
JSX
JVL

OBSERVADOR
Andreu Canut Font
Albert Compaña Sabrià
Alfons Delgado-Garcia
Andreu Duclau
Àlex Lizano Mesa
Albert Lopez Prat
Àlex Massana Pernias
Antoni Mariné
Carlos Alvarez Cros
Clàudia Auladell Quintana
C. A. Escudero Torro
Dolors Buxó
Dani Diez
David Miret Martí
Esteve Ayats
Eduard Jou Ardiaca
Eva Miret
Eudald Pujol Buxó
Franck Lehmans
Félix Salido
Francina Turon
Gerard Dalmau Bonet
Gabriel de Jesús Pinho
Gerard Ramionet Genoher
Iago Pérez Novo
Jaume Albaigès
Josep Ma Bas Lay
Josep Barnés Freixas
Josep Barbarà
Joan Bohigas
Jaume Campderròs Jordà
Jaume Fabró Marcet
Joan Goy
Josep Massó Arnau
Joan Carles Ortega Mateu
Jaume Ramot García
Jordi Soler Ramionet
Jordana Sainz-Rozas
Joan Ventura Linares

CODI

OBSERVADOR

JVO Josep Vidal Oliveras
JVX Jordi Vancells
LTA Laura Torrent Alsina
LTB Lluís-Xavier Toldrà Bastida
MAC Manel Alvarez Cros
MAF Miquel Arxer Fàbrega
MCT Manuel Caamaño Torres
MFR Miguel Ángel Fuentes Rosúa
MFX Manel de La Fuente
MGA Marcel Gallardo Arévalo
MGX Manolo García
MJG Marc Julià Gallel
MLG Mònica López García
MPC Miquel Àngel Pérez-de-Gregorio
Capella
MRX Marc Roman
NFM Núria Formatger Masferrer
NGY Naira Gallardo
OMV Oriol Marzo Vila
PAB Pere Alzina Bilbeny
PFL Ponç Feliu Latorre
PMC Policia Municipal Castell-Platja
d’Aro
PMJ Pere Moreno Jiménez
PPF Pere Pons Ferran
PPX Pere Plans
PVX Pol Vaqué
QPX Quim Porta
RB
Rita Barendse
RCA Raül Calderón Alvarez
RMT Rosa Matesanz Torrent
RMY Roser Moreno
RRX Ramon Ruiz
RSF Rosa Sales Forn
TMX Toni Mussons
TST Toni Strubell Trueta
XSC Xavier Salvador Costa
XHC Xavier Higueruelo Codina
XIP Xavier Idígora Planas
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ÍNDEX ALFABÈTIC
Abellerol, 52
Accipiter gentilis, 29
Accipiter nisus, 29
Acrocephalus arundinaceus, 63
Acrocephalus schoenobaenus, 62
Acrocephalus scirpaceus, 11, 63
Actitis hypoleucos, 36
Aegithalos caudatus, 67
Aequorea vitrina, 109
Aeshna affinis, 97
Aeshna cyanea, 97
Aglais io, 95
Agró blanc, 23
Agró roig, 12, 25
Àguila calçada, 30
Àguila cuabarrada, 11, 30
Àguila daurada, 74
Àguila marcenca, 28
Àguila pescadora, 12, 30
Aix galericulata, 12, 14
Alaestès petit, 96
Alaestès verd, 96
Alauda arvensis, 55
Alcedo atthis, 51
Alectoris rufa, 13, 18
Aligot comú, 30
Aligot vesper, 27
Alopochen aegyptiaca, 11, 74
Alosa vulgar, 55
Amphibalanus eburneus, 114
Amphictene auricoma, 102
Amphiduroa fuscescens, 103
Anas acuta, 16
Anas clypeata, 10, 17
Anas crecca, 10, 15
Anas penelope, 15
Anas platyrhynchos, 16
Anas platyrhynchos f. domestica, 74
Anas querquedula, 16
Anas strepera, 15
Anax ephippiger, 96, 97
Anax imperator, 97
Anax parthenope, 97
Ànec blanc, 14
Ànec collverd, 16
Ànec cuallarg, 16
Ànec cullerot, 10, 17
Ànec domèstic, 74
Ànec griset, 15
Ànec mandarí, 12, 14
Ànec xiulador, 14
Angelet, 94
Anguila europea, 92
Anguilla anguilla, 92
Anguis fragilis, 84
Anthocharis cardamines, 94
Anthus campestris, 56
Anthus pratensis, 57
Anthus spinoletta, 57
Anthus trivialis, 56

Apatura ilia, 95
Aplidium punctum, 109
Apus apus, 50
Apus melba, 51
Apus pallidus, 50
Aquila chrysaetos, 74
Aquila fasciata, 11, 30
Aquila pennata, 30
Ardea cinerea, 7, 10, 12, 24
Ardea purpurea, 12, 25
Ardeola ralloides, 22
Argentada comuna, 95
Argynnis paphia, 95
Aricia agestis, 95
Armandia polyophthalma, 104
Armina tigrina, 106
Arpella vulgar, 28
Asio flammeus, 10, 50
Asio otus, 6, 49
Astor, 29
Atalanta, 95
Athene noctua, 48
Aurora, 94
Aythya ferina, 17
Balaenoptera physalus, 80
Baldriga balear, 18
Baldriga cendrosa, 18
Baldriga mediterrània, 18
Ballester, 51
Balquer, 63
Barrinadora dels geranis, 95
Bec de corall senegalès, 11, 75
Becada, 39
Becadell comú, 10, 39
Becadell sord, 12, 38
Becplaner, 10, 26
Bernat pescaire, 7, 10, 12, 24
Beroe forskalii, 100
Bispira viola, 113
Bitxac comú, 60
Bitxac rogenc, 59
Blanca de la col, 94
Blanqueta de la col, 94
Blanqueta de la mitja lluna, 93, 94
Blanqueta perfumada, 94
Blauet, 51
Blaveta comuna, 95
Blaveta de la farigola, 94
Blaveta de la trepadella, 94
Blaveta de l'heura, 94
Blaveta dels pèsols, 94
Blaveta estriada, 94
Blaveta lluent, 94
Boloria dia, 95
Boscaler pintat gros, 62
Boscarla de canyar, 11, 63
Boscarla dels joncs, 62
Bosqueta icterina, 62
Bosqueta vulgar, 62
Boyeria irene, 97
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Brintesia circe, 95
Brocat variable, 95
Bruel, 66
Bruixa, 95
Bruna boscana, 95
Bruna dels prats, 95
Bubo bubo, 6, 48
Bubulcus ibis, 9, 12, 22
Bufo spinosus, 89
Burhinus oedicnemus, 33
Buteo buteo, 30
Cabirol, 79
Cabusset, 18
Cacyreus marshalli, 95
Cadernera, 72
Calandrella brachydcatyla, 10, 54
Calidris alba, 35
Calidris alpina, 35
Callinaria bialata, 101
Callinectes sapidus, 114
Callophrys avis, 94
Callophrys rubi, 94
Calonectris diomedea, 18
Calopteryx haemorrhoidalis, 96
Calopteryx virgo, 96
Calopteryx xanthostoma, 96
Cames llargues, 33
Canari, 75
Capgròs comú, 94
Capgròs fosc, 94
Capó reial, 26
Capreolus capreolus, 79
Caprimulgus europaeus, 50
Capsigrany, 69
Carcharodus alceae, 94
Carcharodus flocciferus, 94
Carduelis cannabina, 72
Carduelis carduelis, 72
Carduelis chloris, 3, 72
Carduelis spinus, 72
Caretta caretta, 81
Cargolet, 58
Cavallet d'hivern comú, 96
Cavolinia inflexa, 108
Cecropis daurica, 55
Celastrina argiolus, 94
Ceriagrion tenellum, 96
Certhia brachydactyla, 68
Cettia cetti, 61
Chalcolestes viridis, 96
Charadrius dubius, 34
Charadrius hiaticula, 34
Charaxes jasius, 95
Chlidonias hybrida, 40
Chroicocephalus ridibundus, 7, 42
Ciconia ciconia, 25
Cigonya blanca, 25
Circaetus gallicus, 28
Circus aeruginosus, 28
Circus pygargus, 28
Cisticola juncidis, 62
Clamator glandarius, 46
Cleòpatra, 94

Coccothraustes coccothraustes, 73
Coenagrion mercuriale, 96
Coenagrion puella, 96
Coenagrion scitulum, 96
Coenonympha arcania, 95
Cogullada vulgar, 54
Colias croceus, 94
Còlit gris, 60
Coloeus monedula, 69
Colom roquer, 45
Columba livia, 45
Columba palumbus, 45
Conill de bosc, 77
Coracias garrulus, 52
Corb, 70
Corb marí emplomallat, 7, 19
Corb marí gros, 10, 19
Cornella negra, 11, 70
Coronella girondica, 85
Corriol gros, 34
Corriol petit, 34
Corvus corax, 70
Corvus corone, 11, 70
Corymorpha nutans, 110
Cotoliu, 54
Cotorreta de pit gris, 8, 46
Coturnix coturnix, 18
Cotxa cuarroja, 58
Cotxa fumada, 58
Coure comú, 94
Coure verdet, 94
Cranc blau, 114
Crocothemis erythraea, 97
Cruixidell, 73
Cuculus canorus, 46
Cucut, 46
Cucut reial, 46
Cuereta blanca, 58
Cuereta groga, 57
Cuereta torrentera, 58
Cunina globosa, 111
Cunina sp, 111
Cyanistes caeruleus, 67
Cycloporus papillosus, 114
Cymodoce emarginata, 115
Damer de la centàurea, 95
Damer dels conillets, 95
Damer puntejat, 95
Damer roig, 95
Damisel·la blava, 96
Damisel·la endolada, 96
Damisel·la enguantada, 96
Dard ros, 94
Dasybranchus gajolae, 104
Daurada grossa, 12, 34
Daurat fosc, 94
Delichon urbicum, 9, 55
Dendrocopos major, 53
Dendrocopos minor, 53
Discoglossus pictus, 91
Disporella sp, 113
Dofí mular, 80
Donzell de ferradura, 96
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Donzell de trinxant, 96
Donzell mercurial, 96
Donzella violeta, 95
Dragó comú, 83
Duc, 6, 48
Durbec, 73
Dynamene sp, 115
Egretta alba, 23
Egretta garzetta, 22
Emberiza calandra, 73
Emberiza cirlus, 73
Emberiza hortulana, 73
Emberiza schoeniclus, 73
Emperador blau, 97
Emperador divagant, 96, 97
Emperador menor, 97
Enallagma cyathigerum, 96
Endeis spinosa, 113
Enganyapastors, 50
Ephippiger diurnus, 98
Epidalea calamita, 89
Eriçó comú, 77
eriçó fosc, 77
Erinaceus europaeus, 77
Erithacus rubecula, 58
Erythromma lindenii, 96
Erythromma viridulum, 96
Escac ibèric, 95
Escanyagats, 92
Escorxador, 12, 68
Esmerla, 12, 31
Esparver cendrós, 28
Esparver de l'aigua, 97
Esparver vulgar, 29
Espectre clar, 97
Espiadimonis blau, 97
Espiadimonis de fanal, 97
Espinós, 92
Esplugabous, 9, 12, 22
Esquirol, 80
Estornell negre, 70
Estornell rosat, 10, 70
Estornell vulgar, 70
Estrilda astrild, 11, 75
Euchloe crameri, 94
Eunice dubitata, 103
Euphydryas aurinia, 95
Euphysa flammea, 112
Euplokamis stationis, 100
Exogone sp, 113
Fagina, 78
Faisà, 8, 18
Falciot negre, 50
Falciot pàl·lid, 50
Falco columbarius, 12, 31
Falco columbarius., 13
Falcó mostatxut, 31
Falco naumanni, 10, 31
Falcó pelegrí, 31
Falco peregrinus, 31
Falco subbuteo, 31
Falco tinnunculus, 31
Faune bru, 95

Faune ziga-zaga, 95
Favonius quercus, 94
Felis catus domesticus, 80
Ferrer cama-negre, 96
Ferrer cama-roig, 96
Ficedula hypoleuca, 67
Flaccisagitta enflata, 99
Flamenc, 26
Fotja vulgar, 10, 11, 33
Fraret, 40
Fratercula arctica, 40
Fredeluga, 34
Fringilla coelebs, 71
Fringilla montifringilla, 10, 72
Fulica atra, 10, 11, 33
Fumarell carablanc, 40
Gafarró, 72
Gaig, 69
Gaig blau, 52
Galerida cristata, 54
Gallinago gallinago, 10, 39
Gallinula chloropus, 32
Gamarús, 6, 49
Gamba roja vulgar, 38
Gamba verda, 37
Garrulus glandarius, 69
Garsa, 69
Gasterosteus aculeatus, 92
Gat domèstic, 80
Gavià argentat, 7, 44
Gavià caspi, 43
Gavià fosc, 7, 43
Gavina capnegra, 42
Gavina corsa, 42
Gavina menuda, 41
Gavina vulgar, 7, 42
Gavineta de tres dits, 12, 45
Gegenes nostrodamus, 94
Geneta, 79
Genetta genetta, 79
Glaucopsyche alexis, 94
Glaucopsyche melanops, 94
Glycera, 103
Gomphus pulchellus, 97
Gonepteryx cleopatra, 94
Gonepteryx rhamni, 94
Gorjablanc, 78
Gralla, 69
Granota pintada, 91
Granota verda, 90
Granoteta de punts, 89
Graptemys ouachitensis, 87
Grasset de muntanya, 57
Gratapalles, 73
Grill d’arbust ratllat, 98
Gripau comú, 89
Gripau corredor, 89
Gripau d'esperons, 88
Gripauet, 89
Griseta mediterrània, 94
Griva, 61
Grua, 33
Grus grus, 33
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Guatlla, 18
Guilla, 78
Gyps fulvus, 27
Heteranomia squamula, 106
Himantopus himantopus, 33
Hipparchia fidia, 95
Hipparchia statilinus, 95
Hippolais icterina, 62
Hippolais polyglotta, 62
Hirundo rustica, 55
Hortolà, 73
Hydrobates pelagicus, 19
Hydrocoloeus minutus, 41
Hydroides cf ezoensis, 105
Hyla meridionalis, 90
Idotea linearis, 113
Iphiclides feisthamelii, 94
Iphinoe sp, 114
Ischnura elegans, 96
Ischnura graellsii, 96
Ischnura pumilio, 96
Issoria lathonia, 95
Ixobrychus minutus, 21
Laeosopis roboris, 94
Lampides boeticus, 94
Lanius collurio, 12, 68
Lanius senator, 69
Larus audouinii, 42
Larus cachinnans, 43
Larus fuscus, 7, 43
Larus melanocephalus, 42
Larus michahellis, 7, 44
Lasiommata megera, 95
Lepidochitona caprearum, 113
Lepidonotus sp, 113
Leptidea sinapis, 94
Leptotes pirithous, 94
Lepus europaeus, 77
Lestes virens, 96
Leucocephalonemertes aurantica, 105
Libèl·lula ampla, 97
Libèl·lula quadrimaculada, 97
Libellula depressa, 97
Libellula quadrimaculata, 97
Libythea celtis, 95
Limenitis camilla, 95
Limenitis reducta, 95
Lineus grubei, 106
Lissotriton helveticus, 88
Llangardaix ocel·lat, 83
Llantió elegant, 96
Llantió iberomagribí, 96
Llantió petit, 96
Llebre europea, 77
Lleonada de matollar, 95
Llimonera, 94
Llúdriga, 10, 79
Lluer, 72
Locustella naevia, 62
Lophophanes cristatus, 67
Loxia curvirostra, 72
Lullula arborea, 54
Lumbrineris sp, 113

Luscinia megarhynchos, 58
Lutra lutra, 10, 79
Lycaena phlaeas, 94
Lymnocriptes minimus, 12, 38
Lysandra bellargus, 94
Lysandra hispana, 94
Mactra glauca, 113
Mallerenga blava, 67
Mallerenga carbonera, 67
Mallerenga cuallarga, 67
Mallerenga emplomallada, 67
Mallerenga petita, 67
Malpolon monspessulanus, 86
Maniola jurtina, 95
Marbrada comuna, 94
Margera comuna, 95
Marroneta de l'alzina, 94
Marroneta del roure, 94
Martes foina, 78
Martinet blanc, 22
Martinet de nit, 12, 21
Martinet menut, 21
Martinet ros, 22
Mascarell, 19
Mategatatxes, 67
Mauremys leprosa, 82
Melanargia lachesis, 95
Meles meles, 79
Melitaea cinxia, 95
Melitaea deione, 95
Melitaea didyma, 95
Melitaea phoebe, 95
Merla, 61
Merla blava, 60
Merla de pit blanc, 10, 61
Merlet comú, 94
Merlet ruderal, 94
Merops apiaster, 52
Microporella appendiculata, 113
Migradora dels cards, 95
Milà negre, 27
Milà reial, 27
MIlvus migrans, 27
Milvus milvus, 27
Miniopterus schreibersii, 77
Mirallets, 95
Mitrocoma annae, 110
Monticola solitarius, 60
Morada, 94
Morada del freixe, 94
Morell cap-roig, 17
Moreneta meridional, 95
Morus bassanus, 19
Mosquiter comú, 65
Mosquiter de passa, 65
Mosquiter pàl·lid, 64
Mosquiter xiulaire, 64
Mostela, 78
Motacilla alba, 58
Motacilla cinerea, 58
Motacilla flava, 57
Murri de la pimpinella, 94
Muscicapa striata, 66
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Musculus costulatus, 113
Mussol banyut, 6, 49
Mussol comú, 6, 48
Mussol emigrant, 10, 12, 50
Mustela nivalis, 78
Myiopsitta monachus, 8, 46
Naiades cantarini, 105
Natatolana borealis, 102
Natrix astreptophora, 85
Natrix maura, 86
Neotima lucullana, 111
Neovison vison, 81
Nimfa boscana, 95
Nimfa dorment, 95
Nimfa mediterrània, 95
Nycticorax nycticorax, 12, 21
Nymphalis antiopa, 95
Nymphalis polychloros, 95
Oca egípcia, 11, 74
Ocell de tempesta, 19
Ochlodes sylvanus, 94
Odessia maeotica, 112
Oenanthe oenanthe, 60
Òliba, 6, 46
Onychogomphus forcipatus, 97
Onychogomphus uncatus, 97
Orellut gris, 76
Oreneta cuablanca, 9, 55
Oreneta cuarrogenca, 55
Oreneta de ribera, 55
Oreneta vulgar, 55
Oriol, 68
Oriolus oriolus, 68
Orthetrum brunneum, 97
Orthetrum cancellatum, 97
Orthetrum coerulescens, 97
Oryctolagus cuniculus, 77
Otus scops, 6, 47
Oxygastra curtisii, 97
Pandion haliaetus, 12, 30
Paó de dia, 95
Papallona de la c blanca, 95
Papallona de l'arboç, 95
Papallona del lledoner, 95
Papallona reina, 94
Papallona zebrada, 94
Papamosques gris, 66
Papilio machaon, 94
Pararge aegeria, 95
Paràsit gros, 40
Pardal comú, 71
Pardal de bardissa, 58
Pardal xarrec, 71
Parot blau, 97
Parot cuanegre, 97
Parot pruinós, 97
Parus major, 67
Passabarrancs comú, 97
Passer domesticus, 71
Passer montanus, 71
Passerell comú, 72
Pastor roseus, 10, 70
Patge de copa, 96

Pelobates cultripes, 88
Pelodytes punctatus, 89
Pelophylax kl. grafi, 90
Pelophylax perezi, 90
Pennellidae, 113
Perdiu roja, 13, 18
Periparus ater, 67
Pernis apivorus, 27
Petta pusilla, 104
Phalacrocorax aristotelis, 7, 19
Phalacrocorax carbo, 10, 19
Phasianus colchicus, 8, 18
Phoenicopterus roseus, 26
Phoenicurus ochruros, 58
Phoenicurus phoenicurus, 58
Phylloscopus bonelli, 64
Phylloscopus collybita, 65
Phylloscopus sibilatrix, 64
Phylloscopus trochilus, 65
Pica pica, 69
Pica-soques blau, 68
Picot garser gros, 53
Picot garser petit, 53
Picot verd, 53
Picus viridis, 53
Pieris brassicae, 94
Pieris mannii, 93, 94
Pieris napi, 94
Pieris rapae, 94
Pinsà comú, 71
Pinsà mec, 72
Pipa vinosa, 97
Pipistrel·la nana, 76
Pipistrellus pygmaeus, 76
Pit-roig, 58
Piula dels arbres, 56
Pixaví de lligacama, 97
Pixaví estriat, 97
Pixaví llis, 97
Pixaví nervat, 97
Platalea leucorodia, 26
Platycnemis acutipennis, 97
Platycnemis latipes, 97
Plecotus austriacus, 76
Plegadis falcinellus, 26
Pluvialis apricaria, 12, 34
Podarcis liolepis, 84
Podocerus variegatus, 109
Pododesmus patelliformis, 113
Polaines lívid, 97
Polaines ruborós, 97
Polla d’aigua, 32
Polla pintada, 32
Polygonia c-album, 95
Polyommatus icarus, 95
Polyommatus thersites, 94
Pòntia comuna, 94
Pontia daplidice, 94
Porzana parva, 32
Porzana porzana, 32
Prunella modularis, 58
Psammodromus algirus, 83
Pseudochama gryphina, 113
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Pseudophilotes panoptes, 94
Ptyonoprogne rupestris, 9, 55
Puffinus mauretanicus, 18
Puffinus yelkouan, 18
Puput, 53
Pyrgus armoricanus, 94
Pyrgus malvoides, 94
Pyronia bathseba, 95
Pyronia cecilia, 95
Pyronia tithonus, 95
Pyrrhosoma nymphula, 96
Raja aspre, 91
Raja radula, 91
Rallus aquaticus, 10, 32
Rascletó, 32
Rascló, 10, 32
Raspinell comú, 68
Rata comuna, 80
Ratpenat de cova, 77
Ratpenat de ferradura petit, 76
Rattus norvegicus, 80
Regulus ignicapilla, 66
Regulus regulus, 65
Reietó, 65
Reineta meridional, 90
Repicatalons, 73
Rhinechis scalaris, 85
Rhinolophus hipposideros, 76
Riparia riparia, 55
Rissa tridactyla, 12, 45
Rissoa monodonta, 107
Rodadits de bassa, 97
Rophalonema sp, 112
Roquerol, 9, 55
Rorqual comú, 80
Rossinyol, 58
Rossinyol bord, 61
Sabellariidae sp, 113
Safranera de l'alfals, 94
Sageta negra, 94
Sagnador escarlata, 97
Salamandra comuna, 88
Salamandra salamandra, 88
Saltabardisses cintada, 95
Saltabardisses de solell, 95
Saltabardisses europea, 95
Sargantana cuallarga, 83
Sargantana iberoprovençal, 84
Satyrium esculi, 94
Satyrium ilicis, 94
Saxicola rubetra, 59
Saxicola rubicola, 60
Scartella cristata, 92
Schizoporella dunkeri, 113
Sciurus vulgaris, 80
Scolopax rusticola, 39
Senglar, 79
Sepia orbignyana, 107
Sepiola affinis, 113
Serinus canaria var. domestica, 75
Serinus serinus, 72
Serp blanca, 85
Serp d'aigua, 86

Serp de collaret mediterrània, 85
Serp llisa meridional, 85
Serp verda, 86
Sertularella gayi, 113
Sirpus zariquieyi, 102
Sitta europaea, 68
Somereta de muntanya, 98
Sphaeroma serratum, 115
Spialia sertorius, 94
Stercorarius skua, 40
Sterna sandvicensis, 7, 40
Streptopelia decaocto, 45
Streptopelia roseogrisea var. domestica, 75
Streptopelia turtur, 46
Strix aluco, 6, 49
Sturnus unicolor, 70
Sturnus vulgaris, 70
Styliola subula, 108
Sus scrofa, 79
Sylvia atricapilla, 64
Sylvia borin, 64
Sylvia cantillans, 63
Sylvia communis, 64
Sylvia melanocephala, 63
Sylvia undata, 63
Sympetrum fonscolombii, 97
Sympetrum meridionale, 97
Sympetrum sinaiticum, 97
Sympetrum striolatum, 97
Tachybaptus ruficollis, 18
Tadorna tadorna, 14
Tallanassos gros, 97
Tallanassos petit, 97
Tallareta cuallarga, 63
Tallareta vulgar, 64
Tallarol capnegre, 63
Tallarol de casquet, 64
Tallarol de garriga, 63
Tallarol gros, 64
Tarentola mauritanica, 83
Terrerola vulgar, 10, 54
Territ tresdits, 35
Territ variant, 35
Thetys vagina, 99
Thymelicus acteon, 94
Timon lepidus, 83
Titella, 57
Toixó, 79
Tomares ballus, 94
Tord ala-roig, 61
Tord comú, 61
Torlit, 33
Tornassolada petita, 95
Tórtora, 45, 46
Tórtora domèstica, 75
Tórtora turca, 45
Tortuga babaua, 81
Tortuga d'aigua americana, 87
Tortuga de l’Ouachita, 87
Tortuga de rierol, 82
Trachemys scripta, 87
Trencapinyes, 72
Tringa glareola, 38
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Tringa nebularia, 37
Tringa ochropus, 37
Tringa totanus, 38
Trist, 62
Trithemis annulata, 97
Tritó palmat, 88
Tritó verd, 88
Triturus marmoratus, 88
Trobat, 56
Troglodytes troglodytes, 58
Tudó, 45
Turdus iliacus, 61
Turdus merula, 61
Turdus philomelos, 61
Turdus torquatus, 10, 61
Turdus viscivorus, 61
Turquesa europea, 94
Turquesa meridional, 94
Tursiops truncatus, 80
Tyto alba, 46
Ullblau, 96
Ullviu petit, 96
Upupa epops, 53
Valona, 38

Vanellus vanellus, 34
Vanessa atalanta, 95
Vanessa cardui, 95
Vellutada del salze, 95
Verdeta d'ull blanc, 94
Verdeta d'ull ros, 94
Verdum, 72
Vibilia cf propinqua, 101
Vidriol, 84
Vimetaire occidental, 96
Visó americà, 81
Voltor comú, 27
Vulpes vulpes, 78
Xaiva biguttata, 101
Xarrasclet, 16
Xarxet comú, 10, 15
Xatrac bec-llarg, 7, 40
Xivita, 37
Xivitona, 36
Xoriguer comú, 31
Xoriguer petit, 10, 31
Xot, 6, 47
Yersinella raymondii, 99
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