
D'una banda tenim les llacunes i
àmplia marjal d'Almenara que

conté més del 2% de l'hàbitat de
torberes de canyisos, així com

pasturatges, prats, estepes, dunes,
i dues microreserves de flora.

Destaca per la presència d'ocells
com la camallonga, el fumarell de

galta blanca o l'esplugabous.
D'altra banda, el Estany de Nules

és un xicotet Paratge Natural
Municipal amb una llacuna litoral

formada per una abundant
surgencia d'aigua, un refugi per a

ocells aquàtics, lloc de descans per
a migratòries i de cria per a

nidificants.

AIGUAMOLL

BIRDWACHING

A la província de Castelló trobem
diversitat d'espais naturals protegits,
i al Sud coincideixen diverses
figures de protecció de la Xarxa
Natura 2000, així com aiguamolls
catalogats, diverses microreserves
de flora, un Paratge Natural
Municipal i un Parc Natural. Per això,
podem trobar una gran varietat
d'aus incloent moltes que
adquireixen la categoria d'objectiu
per als birdwatchers.

En un territori com el Sud de Castelló, que pot
recórrer-se en un parell de jornades, es

compten almenys 193 espècies d'aus, de les
quals les següents 34 es consideren de gran

interés ornitològic:

Aus del Sud de Castelló
 
 

DE GRAN INTERÉS

Duc

Falcó de la reina

www.castellosud.es

LITORAL

Existeixen diversos tipus de
zones litorals com les platges

d'Almenara o Xilxes
(principalment d'arena) i les
platges de Nules i Moncofa

(platges de cants i graves). A
més, existeix un municipi, La
Llosa, amb tots dos tipus de

platges. Allí ens esperen ocells
com la pardela balear, la gavina
corsa, la gavina capblanca o el

corriolet camanegre.

FORESTAL

La Serra d'Espadà és un espai
protegit format per cims

acompanyats de profunds
barrancs on podem trobar

nombroses fonts i boscos de
sureres. Destaquen els

rapinyaires, com l'escassa i
amenaçada àguila de panxa
blanca. En els boscos estan

l'àguila serpera, l'àguila
calçada i l'astor. Altres ocells
típics d'aquesta serra són el

gaig, el pit-roig, el
trencapinyes o el pinsà.

 
 



Roget
(Aythya nyroca)

 

Escabussó collnegre
(Podiceps nigricollis)

 

Baldriga cendrosa 
(Calonectris diodomea)

 

Baldriga mediterrània 
(Puffinus yelkouan)

 

Baldriga balear
(Puffinus mauretanicus)

 

Vítol
(Botaurus stellaris)

 

Oroval
(Ardeola ralloides)

 

Agró roig
(Ardea purpurea)

 

Picaport
(Plegadis falcinellus)

 

Arpellot de marjal
(Circus aeruginosus)

 

Arpellot cendrós
(Circus pygargus)

 

Àguila de panxa blanca
(Aquila fasciata)

 

Àguila pescadora
(Pandion haliaetus)

 

Falcó de la reina
(Falco eleonorae)

 

Rascló
(Rallus aquaticus)

 

Picardona
(Porzana porzana)

 

Picardonet
(Porzana pusilla)

 
 
 
 
 

Hivernant i migrant comú

Hivernant escàs
 
 

Migrant i hivernant abundant

Migrant moderat

Migrant escàs

Resident escàs localitzat

Migrant escàs

Migrant rar

Fotja banyuda
(Fulica cristata)

 

Carregada
(Glareola pratincola)

 

Corriolet camanegre
(Charadrius alexandrinus)

 

Bequet
(Lymnocrytes minimus)

 

Siglot cantador
(Numenius phaeopus)

 

Territ de Temminck
(Calidris temminickii)

 

Siseta 
(Tringa stagnatilis)

 

Gavina corsa
(Ichthyaetus audouinii)

 

Fumarell de galta blanca
(Chlidonias hybrida)

 

Xot
(Otus scops)

 

Duc
(Bubo bubo)

 

Xaboc
(Caprimulgus ruficollis)

 

Picot verd
(Picus sharpei)

 

Titeta de Richard
(Anthus richardi)

 

Busquereta emmascarada
(Sylvia hortensis)

 

Gaig
(Garrulus glandarius)

 

Cruixidell
(Emberiza calandra)

 
 
 
 
 

NOM HÀBITAT PRESÈNCIA EN
COMUNITAT VALENCIANA

Migrant rarAiguamoll

Hivernant i migrant escàsAiguamoll

Migrant moderatCosta

Hivernant i migrant escàsCosta

Costa

Aiguamoll

Migrant escàs i hivernant rarAiguamoll

Nidificant i migrant escàsAiguamoll

Aiguamoll

Migrant i hivernant moderatAiguamoll

Muntanya/interior

Resident escàsMuntanya/interior

Migrant i hivernant escàsAiguamoll

Muntanya/interior
Aiguamoll

Aiguamoll

Aiguamoll

Aiguamoll

NOM HÀBITAT

Aiguamoll

Aiguamoll

Costa

Aiguamoll

Presència i nidificació esporàdica

Nidificant escàs molt localitzat,
migrant comú

Aiguamoll i costa Resident i reproductor localitzat i escàs

Aiguamoll Migrant i hivernant escàs

Migrant i hivernant escàs

Migrant i hivernant escàs

Migrant escàs, hivernant rarAiguamoll

Migrant i hivernant abundantAiguamoll i costa

Nidificant escàs, migrant moderat,
hivernant rar

Aiguamoll

Nidificant moderatMuntanya/interior
 Aiguamoll

Nidificant moderatMuntanya/interior

Reproductor i migrant moderat
Muntanya/interior

Aiguamoll

Resident comúMuntanya/interior
 
 

Hivernant rar
 

Aiguamoll

Migrant i reproductor escàs

Resident comú

Nidificant comú, migrant moderat

Muntanya/interior
 
 

Muntanya/interior

Muntanya/interior
 
 

PRESÈNCIA EN
COMUNITAT VALENCIANA


