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ABSTRACT 

A specimen of puffin was catched is the fishing area of Port de la Selva (South of Gulf of 
Lion) in November 1987. The catch happened by chance with a boulter, a fishing method. 
The northern situation of the catch in the West Mediterranean at a date so earlier justify 
this note. 

El 20 de novembre de 1987 fou recollit un exemplar de fraret (Fratercula arcti- 
ca) que havia quedat sorprenentment enganxat en un palangre calat per pes- 
cadors del Port de la Selva. L'exemplar, que ja era mort, fou cedit al Sr. Joan 
Nadal i Fortia qui el deposita al Laboratori d'Ictiologia de 1'Estudi General de 
Girona per al seu estudi i posterior dissecació. 

Ates que el bec triangular només presenta una banda perifkrica roja i que 
les galtes són fosques, dedui'm que es tracta d'un individu adult amb coloració 
i plomatge típicament hivernal. Els caricters biomktrics més ressenyables són: 
longitud alar 185 mm, tars 29 mm, distancia bec-narina 12 mm i longitud to- 
tal 230 mm. 

Segons Ferrer (1986) i contrariament al que hom pensava (Peterson et al., 
1987), la presencia de frarets a l'hivern és freqüent als Paisos Catalans. No 
obstant aixo, des de l'inici de la costa Brava fins al Llenguadoc és molt rar. 
Segons el mateix autor, el fraret entra per l'estret de Gibraltar des de l'octubre 
fins al desembre i conseqüentment les citacions als Pai'sos Catalans són molt 
més tardanes. Tot i que el fort de l'estada va des del gener fins l'abril, hi ha 
referencies isolades del mes de novembre al Masnou i a les costes de Garraf. 
És precisament la predncia del fraret en la Mediterrania, en una latitud tan 
septentrional com és el golf de Lleó i en dates tan primerenques el que justifi- 
ca aquesta citació. 
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