
rEGisTrEs orniTolÒGics 2011

compilació: Juan Miguel GOnzáLEz 1, Maties rEBASSA 2, Lalo VEntOSO 3,
carles LóPEz-JurADO 1, Xavier MÉnDEz 4, Emili GArriGA 4,

Felix DE PABLO 4, óscar GArciA 4, i Oliver MArtínEz 5

rESuM.- Novetats ornitològiques de 2011. Enguany s’ha iniciat a Mallorca el
projecte de reintroducció de l’àguila coabarrada Aquila fasciata i durant tot
l’any n’hi ha observacions, fins i tot n’han arribat exemplars a sa Dragonera.

Gener. A Mallorca, el comitè de rareses ha d’estar atent a l’ànnera canye-
lla Tadorna ferruginea per veure si les continuades cites són exemplars fugits o
arribats des d’àrees de reproducció. n’hi ha registres d’hivern al prat de Sant
Jordi, a la primavera a s’Albufera, d’estiu a tardor al Salobrar de campos, i
també d’estiu a l’estany Pudent a Formentera.

És remarcable l’única cita a Balears d’un immadur de gavina de tres dits
Rissa tridactyla a cap Enderrocat.

A Menorca, comença l’any amb una raresa: dos exemplars de cigne petit
Cygnus columbianus vists a Lluriac. també va ser vist fora de les seves àrees
d’hivernada un capsigrany Lanis senator al camí de Binifabini, un mascle d’a-
nedó blanc Anas querquedula a Lluriac i l’ observació durant bona part de l’hi-
vern d’una gralla de bec vermell Pyrrhocorax pyrrhocorax a rafalet.

A sa conillera, es constata la nidificació del corb marí Phalacrocorax aris-
totelis després de 15 anys.

i de Formentera, ens arriba, per manca de cites, la possible extinció, alman-
co des de 2010, del corb Corvus corax.

febrer. Sense grans sorpreses, a Mallorca, a final de mes s’observa una
subespècie de titina blanca Motacilla alba yarrellii al prat de Sant Jordi, única
cita a Balears.

A Menorca, destaca una important hivernada de rabassot menut Aythya
nyroca, amb un màxim de 14 exemplars a Son Saura del nord i, a la primavera,
l’intent de cria a l’Albufera des Grau.

Març. A Mallorca, nou rècord de longevitat, en aquesta ocasió de la gavina
de bec vermell Larus audouinii, amb 23 anys.

també es registren dues rareses, la gavina cendrosa Larus canus, que s’ob-
serva al port de Palma, i la subespècie de titina groga Motacilla flava feldegg,
amb cites a dues localitats, al prat de Sant Jordi i al camí de Llenaira.

S’ha rebut un registre de garsa Pica pica a Mondragó. Fins ara totes les
observacions d’aquesta espècie han estat considerades d’origen natural desco-
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negut, però des de 2011 el comitè de rareses revisa les observacions pensant en
la possibilitat d’arribades naturals.

A cabrera, es registra un hivernant que cada vegada es veu menys a Balears,
un cadafet Fratercula arctica, i la primera raresa d’enguany per l’illa amb l’ob-
servació d’una femella de la subespècie de capsigrany Lanius senator niloticus.

A sa Dragonera, durant el pas prenupcial s’han pogut veure concentracions
d’esparver Aquila pennata sobre l’illa, amb un màxim de 37 exemplars. i també
s’ha vist un altre cadafet.

A Menorca, dos migrants: un cucui reial Clamator glandarius ingressat al
centre de recuperació, únic registre a Balears; i dos exemplars de pardal barra-
quer Passer montanus al port de ciutadella.

abril. A Mallorca, les rareses d’aquest mes han estat cinc. La sorpresa ha
vingut amb l’observació d’un agró dels esculls Egretta gularis a s’Albufera (de
ser homologada pel comitè de rareses seria la segona per a Balears). A més, fins
a dos cegalls reials Gallinago media durant diversos dies a s’Albufera; un cama-
groga Tringa flavipes també a s’Albufera (de ser homologada seria la segona cita
per Balears); fins a 4 exemplars de calandria Melanocorypha calandra al blan-
quer de Maria (de ser homologada seria la segona cita a Balears); i diverses cites
de boscarler Locustella luscinioides, més a la primavera que a la tardor, per què
hi ha dades que apunten al fet que, recentment, està crianta a s’Albufera.

Des de 2001 cria a s’Albufera el cullerot Anas clypeata. Enguany s’estima
que hi han criat 3 parelles.

un dilatat pas prenupcial de xoriguer petit Falco naumanni des del 4 d’abril
fins al 7 de maig, amb un màxim d’11 aus.

Diverses cites d’un migrant difícil de identificar, sempre d’un exemplar de
titina gola-roja Anthus cervinus a s’Albufera, pla de Lanzell i el blanquer de
Maria.

A cabrera, cins rareses durant aquest mes: l’anellament de l’any va ser un
mascle de menjamosques de mig collar Ficedula semitorquata (de ser homolo-
gat per el comitè de rareses seria la primera cita a Espanya); hi ha dues cites de
tórtera del Senegal Streptopelia senegalensis, se sospita que poden haver tingut
una arribada natural; una cita més de pinsà trompeter Bucanetes githagineus; dos
mascles anellats de la subespècie de busqueret garriguer Sylvia cantillans albis-
triata; i un menjamosques de collar Ficedula albicollis anellat.

A Menorca, una raresa, la segona cita per l’illa de rasclet gris Porzana pusi-
lla. i la cria per segona vegada del soterí gros Podiceps cristatus l’Albufera.

A l’illa de l’Aire, en aquest mes tres rareses: s’anella un busqueret sard Syl-
via sarda, única cita d’enguany per Balears; és observat un busqueret emmas-
carat Sylvia hortensis; i també és anellat un menjamosques de collar Ficedula
albicollis.

Durant el pas migratori s’ha pogut constatar un inusual augment en les cap-
tures de formiguerol Jynx torquilla amb 11 en un sol dia, un bon pas migratori
per a l’ull de bou ibèric Phylloscopus ibericus amb 8 anellaments, i tan sols 2
anellaments d’hortolà Emberiza hortulana.

A Eivissa, enguany s’hi han pogut observar, tan a la primavera com a la tar-
dor, varis exemplars de sel·la marbrenca Marmaronetta angustirostris, amb
estatus accidental a l’illa.

A Formentera, ha tornat a criar l’ànnera blanca Tadorna tadorna, tal i com
succeeix des de 1995, amb molt poques parelles.
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Maig. A Mallorca, es consolida com a nidificant el moretó Aythya ferina a
s’Albufera, i arriba a les 20 parelles. El dia 1 es veuen un màxim de 60 xivito-
nes Actitis hypoleucos a s’Albufera. Es constata una nova espècie nidificant a l’i-
lla, l’estornell negre Sturnus unicolor, observada criant a dues localitats, l’Al-
bufereta i el polígon de Son Oms. La falzia pàl·lida Apus pallidus ha tornat a
criar a l’interior de l’illa, a inca.

Durant el pas migratori, a dues localitats de la serra de tramuntana es veuen
femelles de busqueret carritxer Sylvia conspicillata. Hi ha quatre rareses, una
nueva espècie, el taulader italià Passer italiae al pla de Lanzell (si és acceptada
serà el primer registre a Espanya); un menjamosques barba-roja Ficedula parva
a s’Albufera, i un menjamosques de collar Ficedula albicollis a Manacor; i un
hortolà blanc Plectrophenax nivalis al Santuari de Sant Salvador.

A cabrera, durant el pas migratori, s’han registrat dues rareses més, una
nova espècie per Espanya amb l’observació d’un hortolà cendrós Emberiza cae-
sia i tres bosquetes pàl·lides Hippolais opaca anellades.

A Menorca, es confirma una nova localitat de nidificació per al gall faver
Porphyrio porphyrio amb l’observació de polls a cala en Porter.

A l’illa de l’Aire, tres rareses són anellades durant el pas prenupcial, dues
bosquetes pàl·lides Hippolais opaca, un busqueret enmascarat Sylvia hortensis,
i un pinsà trompeter Bucanetes githagineus.

A Eivissa, es confirma la reproducció de la gavina de bec roig Larus audoui-
nii per primera vegada als estanys de ses Salines amb l’observació de 2 polls.

Juny. Es van recollir un bon nombre de dades reproductores.
A Mallorca, s’incorpora una nova espècie nidificant a Balears en confirmar-

se la cria d’aligot Buteo buteo amb la trobada d’una colla amb dos juvenils a
Valldemossa. també es certifica una nova localitat de cria d’avisador Himanto-
pus himantopus a la bassa de can Guidet.

una altra raresa és l’observació d’una àguila pomerània Aquila pomarina a
s’Albufera (de ser aceptada seria la tercera per a Balears).

A Menorca, torna a criar l’àneda blanca Tadorna tadorna a les salines d’Ad-
daia, per quart any. Per segon any consecutiu ha criat el soterí gros Podiceps
cristatus a l’Albufera. Hi ha una nova localitat de cria per a l’esplugabous
Bubulcus ibis amb 12 nius a Lluriac, i també per al rascló Rallus aquaticus a les
salines d’Addaia. Es confirma la cria de boscarla de canyís Acrocephalus scir-
paceus a l’Albufera, després de més de 20 anys sense fer-ho.

A Eivissa, és el segon any amb indicis de probable nidificació de la subespè-
cie de titina groga Motacilla flava cinereocapilla a ses salines d’Eivissa.

Juliol. A Mallorca, destaquen algunes concentracions, així, es citen un
esbart de 170 corriols becllarg Calidris ferruginea al Salobrar de campos, i un
altre grup de 26 camaverdes menudes Tringa stagnatilis a s’Albufera.

A Menorca, aquest mes segueix aportant dades de reproducció. Així, es
comprova per primera vegada la cria del suís Ixobrychus minutus, amb una
parella a Son Saura del nord. L’àneda griseta Anas strepera ha tornat a criar,
almanco una colla a l’Albufera. Es registra una nova localitat de cria per a l’à-
nec de bec vermell Netta rufina amb una una femella i cinc joves a l’Albufera.
i el passa-rius camanegra Charadrius alexandrinus torna a criar per segon any
amb 5 parelles a la punta de Mongofra, per la qual cosa és la colònia més impor-
tant de l’illa.

A Formentera, es donen les primeres cites a l’illa d’ànnera canyella Tador-
na ferruginea amb 2 exemplars en aquest mes i a l’agost.
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agost. A Mallorca, destaca la concentració de garses de mar Haematopus
ostralegus que arriben a un nou màxim amb 75 exemplars a s’Albufera. En algu-
nes espècies ja havia començat la migració postnupcial, per la qual cosa es va
poder observar un exemplar de fuell de collar Eudromias morinellus entre l’a-
gost i l’octubre a s’Albufera i fins a 6 aus a l’aeroport de Palma el dia 30.

setembre. En aquest mes destaquen les grans concentracions d’aus en
migració.

A Mallorca, un nou record històric amb un esbart de 365 flamencs Phoeni-
copterus roseus al Salobrar el dia 25.

i trobam dues rareses, amb dues cites de corriol pectoral Calidris melanotos,
d’un exemplar cada una al Salobrar de campos i al cap de ses Salines, i fins a
tres llambritges grosses Hydroprogne caspia a s’Albufera.

A cabrera, hi ha tres cites de migrants rars: un fuell de collar Eudromias
morinellus a la serra de ses Figueres; una femella de busqueret emmascarat
Sylvia hortensis i un pinsà carminat Carpodacus erythrinus, que va ser observat
durant diversos dies.

també cal ressenyar una observació curiosa, en la qual va ser vist vist un
reietó cellablanc Regulus ignicapillus embullat a una teranyina, de la qual acon-
seguí escapar-se.

A Menorca, destaca un altre corriol pectoral al prat de l’Albufera, una cita
més d’aquesta espècie divagant a Balears.

A Eivissa, s’hi dóna un nou màxim històric amb la concentració de 829 fla-
mencs Phoenicopterus roseus a ses Salines el dia 16.

A Formentera, destaca un migrant rar, el fuell de collar, amb un esbart de 10
aus al cap de Barbaria. també, una observació inusual d’un setmesó Tachybap-
tus ruficollis a l’estany Pudent durant diversos dies. i una gran concentració de
cabussoneres Podiceps nigricollis amb un màxim anual de 1.600 aus.

octubre. Aquest mes està farcit de migrants rars.
A Mallorca,hi trobam tres rareses: el limícola de l’any, un corriol de Baird

Calidris bairdii, vist al prat de Sant Jordi dels dies 7 a 12 (si és acceptat seria el
primer per a Balears); una llambritja becvermella Hydroprogne caspia al port de
Pollença; i una titina de richard Anthus richardi a l’aeroport de Palma.

i finaliza el mes amb l’única cita a Balears d’un capsigrany reial ibèric
Lanius meridionalis a l’Albufereta.

A Menorca, tenim l’única cita a Balears d’un ull de bou billistat Phyllosco-
pus inornatus, anellat el dia 2 a can Vinyes.

A cabrera, hi trobam quatre rareses més: una titina de richard Anthus
richardi el dia 6; un estornell rosat Sturnus roseus entre els dies 18 i 20 (si s’ac-
ceptàs, seria el segon registre a Balears); un pinsà carminat Carpodacus eryth-
rinus els dies del 7 al 11; i un hortolà groc Emberiza citrinella vist el dia 24 (si
és acceptada en serà el tercer registre a l’illa).

i acaba el mes amb un migrant escàs, l’ull de bou ibèric Phylloscopus ibe-
ricus amb un exemplar que és vist els dies 20 i 26.

novembre. A Mallorca, es registren dues rareses més, un gallet faver africà
Porphyrio alleni que és atropellat a l’aeroport de Palma (si és acceptada en
serà la segona cita a Balears), i també una gavina de cames roses Larus argen-
tatus al port de Palma. Es comprova una nova localitat de cria per al setmesó
Tachybaptus ruficollis a la depuradora d’Artà. un adult de la subespècie de
gavina fosca Larus fuscus graellsii és citat al port de Palma.
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A cabrera, trobam un nou rècord de longevitat, una femella de reietó cella-
blanc Regulus ignicapillus que va ser anellada com a jove fa quatre anys i mig
a la mateixa illa.

A Menorca, es va observar el màxim anual d’oca comuna Anser anser amb
18 aus a Lluriac. també hi ha una única cita en el pas postnupcial a Balears de
5 teixidors Remiz pendulinus a l’Albufera.

A Eivissa, s’inicia la hivernada amb la presència d’una femella d’ ànnera
peixetera Mergus serrator a la platja des codolar.

desembre. A Mallorca, acaba l’any amb dues rareses a l’hivern, un exem-
plar de gralla de bec vermell Pyrrhocorax pyrrhocorax, vist a dues localitats de
la serra de tramuntana, i una gralla Corvus monedula, vista al golf de Santa
Ponça, el que suposa la segona cita a Balears d’aquesta espècie.

A Menorca, hi ha una important hivernada de serí Serinus serinus.
A Eivissa, s’acaba l’any amb un hivernant rar, una subespècie del gavià fosc

Larus fuscus graellsii al port d’Eivissa.
A Formentera, l’any s’acomiada amb la presència de tres siuladors Anas

penelope a l’estany Pudent, hivernants rars a l’illa.

SuMMArY.- Ornithological highlights from 2011. the year was marked by the
start of a re-introduction project for Bonelli’s eagle Aquila fasciata leading to
observations throughout the year including examples wandering as far as sa
Dragonera.

January. in Mallorca, the rarities committee will have to pay attention to
ruddy shelduck Tadorna ferruginea to see whether the run of observations refer
to escapes or arrivals from breeding areas as there were records in winter at prat
de Sant Jordi, spring at s’Albufera, summer and autumn at Salobrar de campos,
and also in summer from estany Pudent in Formentera.

remarkably there was only one sighting in the Balearics of kittiwake Rissa
tridactyla, an immature at cap Enderrocat.

in Menorca the year began with a rarity in the form of two Bewick’s swans
Cygnus columbianus, seen at Lluriac. Other highlights included a woodchat
shrike Lanis senator away from its normal wintering range at the camí de Bini-
fabini, a male garganey Anas querquedula at Lluriac and a red-billed chough
Pyrrhocorax pyrrhocorax present for a good part of the winter at el rafalet.

On sa conillera, shag Phalacrocorax aristotelis bred for the first time in 15
years.

the complete absence of sightings of raven Corvus corax in Formentera,
leads to the opinion that it could be extinct on the isle since at least 2010.

february. no great surprises in Mallorca, though at the end of the month a
pied wagtail Motacilla alba yarrellii was at the prat de Sant Jordi – the only
record in the islands.

the highlight was in Menorca, where an impressive winter population of
ferruginous duck Aythya nyroca peaked at 14 at Son Saura del nord; and was
followed in spring by a breeding attempt at s’Albufera des Grau.

March. A 23 year old Audouin’s gull Larus audouinii in Mallorca set a new
longevity record.

two rarities comprised common gull Larus canus in the port at Palma, and
the black-headed subspecies of yellow wagtail Motacilla flava feldegg with
records from two sites, prat de Sant Jordi and camí de Llenaire.
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A magpie Pica pica record was received from Mondragó. up till now
records for this species have been considered of unknown provenance but from
2011 the rarities committee has been revising its stance towards the possibili-
ty of natural arrivals.

At cabrera, a puffin Fratercula arctica was seen, a winter visitor observed
less and less in the Balearics. the first observation of the year for the woodchat
shrike subspecies Lanius senator niloticus was also there.

At sa Dragonera there was a strong spring booted eagle Aquila pennata
passage over the isle with a peak of 37. A further puffin was also seen.

Menorca had two migrants of note: the only Balearic record of great spotted
cuckoo Clamator glandarius, brought to the wildlife recuperation centre; and
two tree sparrows Passer montanus at the port of ciutadella.

april. Mallorca had three rarities during the month. the most unexpected
was a reef heron Egretta gularis at s’Albufera which, subject to acceptance by
the rarities committee, will be the second for the Balearics. up to 2 great snipe
Gallinago media were seen on various occasions at s’Albufera; also there was
a lesser yellowlegs Tringa flavipes which, subject to acceptance, will be the sec-
ond Balearic record. Four calandra larks Melanocorypha calandra at Blanquer
de Maria will also be the second record for the Balearics, subject to acceptance.
Finally, there were a number of Savi’s warbler Locustella luscinioides records,
with more in spring than autumn coinciding with recent breeding attempts at
s’Albufera.

Shoveler Anas clypeata has been breeding at s’Albufera since 2001; this
year 3 pairs were thought to have bred.

Mallorca experienced a drawn out lesser kestrel Falco naumanni spring
passage between 4th April and 7th May with a maximum of 11 birds.

there were several sightings of single red-throated pipits Anthus cervinus –
a tricky bird to identify – at s’Albufera, pla de Lanzell and el Blanquer de
Maria.

cabrera recorded 5 rarities during the month: the ringing capture of the year
was a male semi-collared flycatcher Ficedula semitorquata which, subject to
acceptance by the rarities committee will be the first for Spain. there were 2
laughing dove Streptopelia senegalensis records, quite possibly arriving of their
own volition; a further observation of trumpeter finch Bucanetes githagineus; two
males of the subalpine warbler subspecies Sylvia cantillans albistriata, both
trapped and ringed; and a collared flycatcher Ficedula albicollis ringed.

Menorca had one rarity, the second Menorcan record of Baillon’s crake
Porzana pusilla; and great crested grebe Podiceps cristatus bred for the second
time at s’Albufera.

there were three rarities this month at the illa de l’Aire: a Marmora’s war-
bler Sylvia sarda ringed, the only record of the year in the Balearics; an Orphean
warbler Sylvia hortensis seen; and a collared flycatcher Ficedula albicollis
ringed.

there was an unusual increase in wryneck Jynx torquilla captures during the
passage period with 11 in just one day. there was a good migratory passage of
iberian chiffchaff Phylloscopus ibericus with 8 ringed, but only 2 ortolans
Emberiza hortulana were captured.

in ibiza, the year was notable for marbled duck Marmaronetta angu-
stirostris. Despite its status as accidental to the isle there were various sightings
during the spring and also in autumn.
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in Formentera, shelduck Tadorna tadorna returned to breed once again,
just a few pairs having done so from 1995.

May. in Mallorca, the pochard Aythya ferina consolidated its breeding pop-
ulation at s’Albufera, attaining 20 pairs. common sandpipers Actitis hypoleucos
peaked at 60 birds at s’Albufera on 1st. Spotless starling Sturnus unicolor was
a new breeding species for the isle, being observed breeding at two sites – s’Al-
bufereta and the poligon at Son Oms. Pallid Swift Apus pallidus returned to
breed inland at inca.

During the migratory passage female spectacled warblers Sylvia conspicil-
lata were seen at two sites in the Sierra de tramuntana. Four rarities were
found: a new species, italian sparrow Passer italiae at the pla de l’Anzell, which
if accepted will be the first for Spain; a red-breasted flycatcher Ficedula parva
at s’Albufera; a collared flycatcher Ficedula albicollis at Manacor; and a snow
bunting Plectrophenax nivalis at the Santuari de San Salvador.

the migratory passage brought two further rarities to cabrera, a new species
for Spain in the form of cretzschmar’s bunting Emberiza caesia and 3 Western
olivaceous warblers Hippolais opaca trapped and ringed.

A new breeding site was established in Menorca for purple gallinule Por-
phyrio porphyrio with chicks observed at calan Porter.

On the illa de l’Aire, three rare species were ringed during the spring pas-
sage: two Western olivaceous warblers, an Orphean warbler Sylvia hortensis and
two trumpeter finches Bucanetes githagineus.

in ibiza, Audoiun’s gull Larus audouinii was confirmed breeding for the first
time at the estanys de ses Salines with the observation of 2 chicks.

June. A good number of breeding records were collected.
in Mallorca, a new breeding species for the Balearics was confirmed with

the discovery of a brood of two juvenile buzzards Buteo buteo at Valldemossa.
the bassa de can Guidet was a new breeding site for black-winged stilt Himan-
topus himantopus.

rarity was provided by a lesser spotted eagle Aquila pomarina observed at
s’Albufera, which if accepted will be the third for the Balearics.

in Menorca, shelduck Tadorna tadorna returned to breed at ses salines
d’Addaia for the fourth year. Great crested grebe Podiceps cristatus bred for the
second consecutive year at s’Albufera. there were new breeding sites for cattle
egret Bubulcus ibis with 12 nests at Lluriac, and water rail Rallus aquaticus at
the salines d’Addaia. reed warbler Acrocephalus scirpaceus was confirmed
breeding at s’Albufera, after an absence of more than 20 years.

in ibiza, there were indications that the ashy-headed subspecies of the yel-
low wagtail Motacilla flava cinereocapilla may have bred for the second year
running at ses salines d’Eivissa.

July. in Mallorca there were some outstanding concentrations, not least a
flock of 170 curlew sandpipers Calidris ferruginea at Salobrar de campos and
a group of 26 marsh sandpipers Tringa stagnatilis at s’Albufera.

in Menorca, it was another month for breeding discoveries. thus little bit-
tern Ixobrychus minutus was proved breeding for the first time in the isle with
a pair at Son Saura del nord. Gadwall Anas strepera bred once again at s’Al-
bufera with at least one pair. there was a new breeding site for red-crested
pochard Netta rufina, a female with five young at s’Albufera. kentish plover
Charadrius alexandrinus bred for the second year running with 5 pairs at sa
Punta de Mongofre, making it the isle’s largest colony.

117



AnuAri OrnitOLòGic
DE LES BALEArS 2011

Formentera had its first records of ruddy shelduck Tadorna ferruginea with
2 birds this month and in August.

august. in Mallorca, there was an impressive concentration of oystercatch-
ers Haematopus ostralegus reaching a new maximum of 75 at s’Albufera. Post-
breeding migration was already underway for some species, including dotterel
Eudromias morinellus with one on view at s’Albufera from August to October
and up to 6 at Palma airport on 30th.

september. this month stands out for its large concentrations of migrants.
in Mallorca a flock of 365 flamingos Phoenicopterus roseus at es Salobrar

on 25th set a new historic record.
there were 2 rarities comprising single pectoral sandpipers Calidris melan-

otos at Salobrar de campos and at cap de ses Salines; and up to 3 caspian terns
Hydroprogne caspia at s’Albufera.

cabrera had three sightings of rare migrants: a dotterel Eudromias morinel-
lus on the serra de ses Figueres; a female Orphean warbler Sylvia hortensis and
a common rosefinch Carpodacus erythrinus seen on several days.

An unusual observation was of a firecrest Regulus ignicapillus enmeshed in
a spider’s web, from which it eventually escaped.

the highlight in Menorca was another record of the Balearic vagrant pec-
toral sandpiper, at es Prat.

in ibiza, a new historic maxium was reached for flamingo Phoenicopterus
roseus with 829 assembled at ses Salines on 16th.

in Formentera, the rare migrant highlight was a flock of 10 dotterels at cap
de Barbaria. there was also the unusual observation of a little grebe Tachybap-
tus ruficollis at estany Pudent over several days, while the large black-necked
grebe Podiceps nigricollis concentration reached its year peak of 1,600 birds.

october. this is a month for lots of rarities.
Mallorcan rarities included the wader of the year, a Baird’s sandpiper

Calidris bairdii seen at prat de Sant Jordi from 7th to 12th which if accepted will
be the first for the Balearics. A caspian tern Hydroprogne caspia visited Pol-
lensa port and a richard’s pipit Anthus richardi landed at Palma airport.

the year ended with the only Balearic sighting of Southern grey shrike
Lanius meridionalis at s’Albufereta.

the solitary Balearic record of yellow-browed warbler Phylloscopus inor-
natus was in Menorca, ringed on 11th at can Vinyes.

cabrera logged four rarities: a richard’s pipit Anthus richardi on 6th; a
rose-coloured starling Sturnus roseus from 18th to 20th, which if accepted with
be the second Balearic record; a common rosefinch Carpodacus erythrinus
from 7th to 11th; and a yellowhammer Emberiza citrinella on 24th, which if
accepted will be the third for the island.

the month ended with a scarce migrant, one iberian chiffchaff Phylloscopus
ibericus seen on 20th and 26th.

november. Mallorca hosted two more rarities: an Allen’s gallinule Por-
phyrio alleni knocked down at Palma airport, which if accepted will be the sec-
ond Balearic record; and a herring gull Larus argentatus in the port at Palma.
the water treatment plant at Artà was a new breeding site for little grebe Tachy-
baptus ruficollis. An adult lesser black-backed gull of the subspecies Larus fus-
cus graellsii occurred in the port at Palma.
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A new longevity record was collected in cabrera involving a female firecrest
Regulus ignicapillus ringed as a juvenile four and a half years earlier on the
same isle.

in Menorca, the annual peak for greylag goose Anser anser was reached
with 18 birds at Lluriac. the only post-breeding passage of penduline tits Remiz
pendulinus for the Balearics comprised 5 individuals at s’Albufera.

A female red-breasted merganser Mergus serrator at es codolar beach,
ibiza, heralded the period of wintering birds.

december. in Mallorca, the year ended with two winter rarities, a red-billed
chough Pyrrhocorax pyrrhocorax seen at two localities in the Sierra de tra-
muntana and the second Balearic record of jackdaw Corvus monedula seen at
the Santa Ponça golf course.

Menorca hosted large wintering numbers of serins Serinus serinus.
A rare winter visitor ended ibiza’s year in the form of the lesser black-

backed gull subspecies Larus fuscus graellsii in ibiza port.
the year ended in Formentera with 2 wigeon Anas penelope, rare winter vis-

itors to the island, present at estany Pudent.
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Les observacions d’aucells de
Balears que publicam corresponen a
l’any 2011, encara que també s’hi
inclouen registres d’anys anteriors si
l’interès ho justifica. tots ells són una
selecció de les observacions que figuren
als arxius del GOB Mallorca, GEn-
GOB Eivissa, GOB Formentera i de la
Societat Ornitològica de Menorca
(SOM). també s’han consultat els
arxius del Parc nacional Maritimote-
rrestre de l’Arxipèlag de cabrera, del
Parc natural de s’Albufera de Mallor-
ca, del Parc natural de s’Albufera des
Grau (Menorca), del Parc natural de ses
Salines (Eivissa i Formentera) i del Parc
natural de sa Dragonera. S’han tengut
en compte els punts següents:

— La present llista d’espècies
segueix l’ordre sistemàtic de k.H.
Voous (The List of Birds of the Western
Palearctic, 1978), amb les modifica-
cions acordades per l’Associació de
comitès de registres i rareses Euro-
peus, i el comitè Assessor taxonòmic
(AErc-tAc). D’aquesta llista, presen-
tam 356 espècies i 20 subespècies, de
les quals disposam de registres des de

1950 (categoria A). Les espècies sotme-
ses a homologació pels comitès de rare-
ses de la SEO/BirdLife o del GOB figu-
ren també amb més detalls en el capítol
que porta per títol “Homologació de
rareses ornitològiques a Balears, infor-
me de 2011”.

— De cada espècie es proporciona
la informació següent:

Nom científic. nom popular reco-
manat en l’àmbit balear seguit d’altres
noms de cada illa (MA-ME-Ei-FO)

Estatus. criteri de selecció:
illa: localitat, nombre d’exemplars,

data, comentaris dels observadors.
comentaris dels editors
— Símbols utilitzats a les taules

mensuals:
*són les dates extremes,
( ) registres aïllats,
+ presència d’exemplars sense ava-

luar-ne quantitats,
0 zero, recompte amb resultat

negatiu,
� femella i � mascle,
P fa referència al nombre de polls,
J al nombre de joves.
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— Els noms populars de cada illa
són els que ens ha facilitat cada grup
local del GOB. En el cas de les espècies
noves per a les illes, se’ls ha hagut de
donar un nom provisional.

— L’estatus a les Balears figura a
l’annex ii. S’empren els següents con-
ceptes:

Sedentari: població present tot
l’any (nidificant).

Estival: població present sols en
època de reproducció.

Hivernant: població present sols a
l’hivern.

Migrant: població present sols en
migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allu-
nyada de la seva àrea normal de distri-
bució, migració o hivernada.

Divagant: espècie que apareix
extralimitant el seu àmbit geogràfic de
presència habitual.

Falta informació o ?: estatus
dubtós.

— Les informacions sobre cada
aucell s’agrupen per illes; a cadascuna,
els diferents registres s’han ordenat cro-
nològiment.

— El criteri de selecció dels regis-
tres apareix a continuació de l’estatus de
cada espècie, i s’especifica breument el
criteri seguit per a la publicació de les
observacions rebudes. D’aquesta mane-
ra es pretén informar el lector sobre
quins són els registres que s’han publi-
cat de cada aucell.

— Es publiquen les dades segures
sobre reproducció, primers i darrers
registres d’aus migrants, hivernants,
concentracions d’una mateixa espècie,
aus rares i escasses. En aquest darrer
cas, no es publiquen si no van acompa-
nyades d’una bona descripció de l’au-
cell i de les condicions en què va ser
vist. no es publiquen determinats regis-
tres detallats de nidificació per motius
conservacionistes.

— Els registres són publicats amb
els seus respectius autors. Quan el nom-
bre d’observadors és superior a tres,
només se’n menciona el primer. Les
observacions publicades han de consig-
nar-se com a autor/autors, es recomana
la següent manera per fer-ho: AutOr/S.
2012. registres Ornitològics 2011. A:
González, J.M. et al. AOB: núm. pp.
Vol. 26. GOB. Palma.

— En el cas de les espècies pre-
sents a les Balears d’origen natural des-
conegut, aquestes figuren a la llista com-
plementària. S’indica de quina regió són
originàries.

— Enguany il·lustram aquest capí-
tol amb dibuixos de dos ornitòlegs.
reproduïm sis làmines del quadern de
camp de catalina Artigues, una apassio-
nada per la natura, resident a Artà. Hi
ha, a més, les habituals notes de camp,
en aquesta ocasió amb set làmines amb
anotacions en alemany, d’ulf Meyer,
que passa temporades a Formentera i
Mallorca.
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Cygnus olor. cigne mut
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Cygnus columbianus. cigne petit
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
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Menorca: Lluriac (es Mercadal) 2 ex el 16-i. registre pendent d’ homologa-
ció pel comitè de rareses de la SEO/BirdLife.

Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Anser albifrons. Oca carablanca
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (Ei-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (Vic,

riD, PnAM; rES).

Dates i 31*-i ii iii iV-V Vi Vii Viii 4*-iX X Xi Xii
Albufera 12 1 0 0 0 0 0 0 1 5 7 7

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 2-i (VEn, Qui).
Son navata (Felanitx). 2 ex. el 6-ii (rOG).
Aeroport de Palma. 2 ex. el 31-X (MAt).
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 19-Xi al 27-Xii (rES, Grc;

VEn; BEn, VEn, Qui, nic).
Menorca: Lluriac (es Mercadal) 18 ex. el dia 12-Xi (MEn)

Anser caerulescens. Oca de les neus
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)
Estatus: hivernant rar i migrant rar (MA). Accidental (ME-Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 28 i 30-i i 31-iii. Vegeu-ne l’in-

forme del comitè de rareses de Balears.
S’Albufera. 2 ex. el 21-iV. Pendent d’homologació del crB.
Salobrar de campos. 2 ex. els dies 26 i 28-Viii, 2 i 6-iX, i 23-Xii.

Pedent d’homologació del crB.
Formentera: estany Pudent. 2 ex. del 8 a l’11-Vii i 10-11-Viii. Vegeu-ne l’in-

forme del crB.

Tadorna tadorna. Ànnera blanca , àneda blanca (ME)
Estatus: estival escàs (MA) i rar (Ei-FO). Hivernant moderat (MA-Ei), escàs (ME)
i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-Ei). cria accidental 2007, 09 i 10
(ME). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
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Mallorca: Salobrar de campos. Enguany hi han tornat a criar. Màxims men-
suals (GAn; ADr; Mun; Grc, MAr; rES; GOn; MAt,
nic).

S’Albufera. Enguany hi han criat 4 colles. Observació de polls a
partir del 15-iV, de joves el 5-V. Màxim mensuals (Vic, riD,
PnAM).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Salobrar 250 428 250 115 150 190 + 100 70 31 83 90
Albufera 41 29 21 17+P 26 26 8 2 2 2 4 10

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 3-i (Mun). 2 ex. el 25-Xi
(rES, Grc).

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 16-i (Mun).
Bassa de can Guidet (Palma). 2 ex. el 6-ii (Mun). 6 ex. el 14-iii,

3 ex. el 27-Xii (Grc).
Ses salines de sa Vall (ses Salines). 6 ex. el 13-ii, 4 ex. el 21-iV

(Mun).
cap de ses Salines (Santanyí). 2 ex. el 20-ii (rES).

Menorca: salines d’Addaia (es Mercadal). 18 ex. el 7-V, aquest any hi han
criat 3 parelles (PAB). Màxims mensuals, amb (*) inclou les
cries (MOz, PnAG).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Ex. 8 12 11 14 15 10* 9 2 2 1 4 6

Lluriac (es Mercadal) 2 ex. del 16-i al 2-iV (cOL, POn).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observació de polls a patir del 4-Vi amb

1 adult amb 11 polls als estanys des cavallet (GAA). Màxims
mensuals (MAr; PAL, SEP, tuu, cAr, ESr, cAA, cAL,
GAA, Grc, rOz).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Ses Salines 134 100 106 104 73 90 117 34 8 7 43 95

Formentera: estany Pudent i salines d’en Marroig. Observació de polls a partir
del 29-iV amb 1 colla amb 7 polls als Brolls (HuB). Màxims
mensuals (HuB; cAr, MAr, MSS, SLA, cAL; MEY)

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
E. Pudent -
- S. Marroig 25 11 28 2+7P 24+P 34+34P 22+P 8 + + 4 8

S’Espalmador: 30 ex. el 20-i ( MAr, cAr, cAL).
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Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (Ei) i rar (FO). Migrant moderat (MA-
ME) i escàs (Ei-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (Vic,

riD, PnAM; rES).

Dates i ii iii iV 24*-V Vi Vii Viii 24*-iX X X Xi Xii
Albufera 166 52 39 1 1* 0 0 0 2* 5 6 80 82

Salobrar de campos. 2 ex. el 3-i, 4 ex. el 7-ii, 100 ex. el 2-Xii
(Mun).

Prat de Sant Jordi (Palma). 5 ex. el 24-i (VEn). 4 ex. el 25-Xi
(rES, Grc).

Bassa de can Guidet (Palma). 11 ex. el 14-ii, 4 ex. el 18-Xi (Grc).
Maristany (Alcúdia). 3 ex. el 25-iX (Mun).
Albufereta (Pollença). 3 ex. el 6-i, 60 ex. el 24-Xi (rES), 85 ex. el

18-Xii (Mun).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (MOz, PnAG).

Dates i ii 18-iii* iV V Vi Vii Viii 29-iX* X Xi Xii
Ex. 79 63 16 0 0 0 0 0 1 30 13 120

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). un màxim hivernal de 25 ex. el 16-i
(ESr, MAr, PAL, SEP, tuu, cAA). Primer registre de tardor
d’1 mascle i 3 femelles el 20-X (MAr). Observacions fins al 10-
Xii amb un màxim de 16 ex. el 10-Xii (MAr, GAA).

Formentera: estany Pudent. Hi són observats 3 ex. el 20-Xii (MAr).

Anas strepera. Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (Ei-FO).
Estatus: sedentari moderat (MA). Hivernant escàs (MA-ME-Ei) i rar (FO). Migrant
escàs (MA-ME-FO) i rar (Ei). cria accidental 2009 (ME).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 10 colles. Observa-

ció de polls a partir del 18-V. Màxims mensuals (Vic, riD,
PnAM).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 406 + + + P + + + + + + 112

Albufereta (Pollença). 10 ex. el 16-i, 50 ex. el 18-Xii (Mun).
Prat de Sant Jordi (Palma). un màxim de 3 ex. el 24-i (VEn).
Bassa de can Guidet (Palma). 9 ex. el 6-ii, 2 ex. el 9-Xi (Mun), 4

ex. el 27-Xii (Grc, MAr).
Maristany (Alcúdia). 6 ex. el 27-ii, 2 ex. el 15-iii, 2 ex. el 7-V

(Mun). 8 ex. el 10-Vi, 7 ex. el 24-iX (rES).
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Son navata (Felanitx). 3 ex. el 17-iV (ADr) i 19-iV (MMA, SuA,
ADr, VDL, MOA).

Salobrar de campos. 18 ex. el 22-Xi (rES), 2 ex. el 2-Xii (Mun).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 adults i 4 joves de l’any el 12-Vii,

segona cita de cria de l’espècie en aquesta localitat després de la
de 2009 (MEn). Màxims mensuals (Gri, PnAG).

Dates i ii iii iV 18-V* Vi Vii Viii 12-iX* X Xi Xii
Ex. 87 75 62 7 7 0 0 0 34 81 52 61

Lluriac i tirant (es Mercadal). 37 ex. el 16-i. 4 ex. el 2-iV, un mas-
cle i una femella junts a la bassa des Prat (cOL, POn).

Salines d’Addaia (es Mercadal). 4 ex. del 18-iii al 6-Vi. 3ex. el 15-
Xii (MOz, PnAG).

Son Saura (es Mercadal). 1 adult i 3 joves de l’any el 20-Vii, pri-
mera cita de cria en aquesta localitat (MEn).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Dos registres prenupcials d’una parella el
28-iii i 8-iV (GAA; MAr, Grc, rOz). Postnupcial, hi és pre-
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Ànnera blanca Tadorna tadorna, una
colla amb polls als Brolls de l’estany

Pudent (Formentera), el 29 d’abril de
2011. Foto: Bruno hubert.
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sent entre el 18-Vii i 8-Xii amb un màxim de 3 ex. el 28-Viii i
20-iX (GAA, MAr).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. als Brolls el 18-X (MAr).

Anas crecca. cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d’hivern (Ei)
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (Ei-FO). Migrant moderat
(MA-ME-FO) i escàs (Ei). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi ha estat present tots el mesos pero no se

n’ha detectat cap indici de cria. Màxims mensuals (Vic, riD,
PnAM)

Salobrar de campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (Mun; rES, tOE).

Bassa de can Guidet (Palma). Màxims mensuals (GAn; Mun;
Grc).

Dates i ii iii iV V Vi Vii 24**-28*-Viii iX X Xi Xii
Albufereta 1.685 + 12 34 1� 4 9 36 160 350 630 896
Salobrar + 50 1* 65 + + 1
can Guidet 18** 12 12 2

Prat de Sant Jordi (Palma). un màxim de 27 ex. el 30-i (Mun), 1
mascle el 25-ii, 7 ex. el 19-Xi (rES).

Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 25-Viii (Mun).
Golf de Son Gual (Palma). 3 ex. el 21-iX, 1 ex. el 27-Xii (Grc).
Maristany (Alcúdia). 2 ex. el 25-iX (Mun).
Depuradora de Binissalem. 1 ex. el 25-Xi (rES, Grc).
Albufereta (Pollença). 7 ex. el 18-Xii (Mun).
Ses Fontanelles (Palma). 220 ex. el 27-Xii (Grc).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOz, PnAG).

Dates i ii 24-iii* iV V Vi Vii Viii 23-iX* X Xi Xii
Ex. 47 48 34 0 0 0 0 0 36 51 31 20

Salines d’Addaia (Maó). 6 ex. el 24-Viii (FLO).
Mongofra (Maó). Hi és present de l’1-i al 18-iii, amb un màxim de

40 ex. el 6-iV (MOz, PnAG).
Eivissa: ses Feixes de talamanca. Observat de l’11 al 15-i amb un màxim

de 8 ex. el 15-i (GAA; MAr, cAr). El 13-Xii s’hi observen 4
femelles (GAA).

Ses Salines (Sant Josep). un màxim hivernal de 50 ex. el 4-ii
(GAA). Darrer registre prenupcial el 28-iii amb 5 mascles i 3
femelles (GAA). Primer registre postnupcial el 23-Viii amb 1
ex. (MAr), i un màxim anual de 84 ex. el 2-Xii (MAr, GAA).
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Bassa de sa rota (Santa Eulària des riu). Quatre observacions
postnupcials entre el 17-iX i l’11-Xii amb un màxim de 15 ex.
el 19-Xi (MAr).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. són observats als Brolls el 18-X; 2 ex. el 20-
Xii (MAr).

Estanyets. 7 ex. el 8-Xi (MSS, cLL).

Anas platyrhynchos. collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME)
Estatus: sedentari moderat (MA-ME) i rar (Ei). cria des de 2005 a Formentera.
Hivernant abundant (MA-ME), escàs (Ei) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs
(Ei-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat 50 parelles. Observació a

partir del 6-iV. Màxims mensuals (Vic, riD, PnAM).
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (Mun).
Salobrar de campos. Màxims mensuals (Mun, Grc, rES).
Bassa de can Guidet (Palma). Màxims mensuals (GAn, Mun,

Grc).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 2.04 + + P + + + + + + + 491
Maristany + 25 12 15 16 + + 12
Salobrar + 200 + + 20 + 200 + 151 200
can Guidet + 350 260 270 174 560 380 452 665 548 533 586

Albufereta (Pollença). 6 ex. el 16-i (Mun).
Golf de Son Muntaner (Palma). 8 ex. el 16-i, 21 ex. el 25-Viii

(Mun).
Golf de Son Gual (Palma). 137 ex. el 18-i (Mun), 260 ex. el 21-

iX, 56 ex. el 25-Xi, 21 ex. el 27-Xii (Grc).
Prat de Sant Jordi (Palma). 51 ex. el 30-i (Mun), més de 80 ex. el

25-ii (rES), 50 ex. l’1-iV (MMA, cAA).
Son navata (Felanitx). 32 ex. el 6-ii (rOG).
Salines de sa Vall (ses Salines). 2 ex. el 13-ii, 1 ex. el 21-iV, 19 ex.

el 26-iX (Mun).
Embassament de cúber (Escorca). 1 mascle el 9-iX (GAn).
Ses Fontanelles (Palma). 7 ex. el 10-Xi, 6 ex. el 27-Xii (Grc).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOz, PnAG).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (MOz, PnAG).

Dates i ii iii iV V Vi Vii 11*-Viii iX 26*-X Xi Xii
Albufera 163 152 158 54 144 317 382 445 431 533 503 87
Addaia 86 98 64 114 82 7 1 36* 0 42* 62 107

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 20 ex. el 16-i (MAr, cAL, SEP, cAA,
ESr, tuu, PAL). 27 ex. el 8-iV (MAr, Grc, rOz). Observa-
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ció de polls a partir del 5-Vi (GAA). Hi és present fins al 20-Xii
amb un màxim de 34 ex. el 16-iX (MAr).

Ses Feixes de talamanca (Eivissa). 1 parella el 24-ii (MAr). 2
parelles el 22-Xii (MAr).

Bassa de sa rota (Santa Eulària des riu). 1 mascle el 24-iV
(MAr). Hi és present entre el 19-Xi (5 ex.) i l’11-Xii (4 ex.)
(MAr).

Formentera: estany Pudent. S’hi observen 14 ex. el 17-i (cAr, MSS). Obser-
vacions prenupcials entre el 29-iii i 10-Vi amb un màxim de 6
ex. el 23-iV. Postnupcials, entre el 6-Vii i 20-Xii amb un màxim
de 17 ex. el 18-X (MAr; MEY).

Anas acuta. coer, àneda coallarga (Ei)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-Ei) i rar (FO). Migrant escàs (Ei-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (Vic,

riD, PnAM; Mun).

Dates i ii iii 10*-iii iV-V Vi Vii Viii 21*-iX X Xi Xii
Albufera 24 7 13 7 0 0 0 0 1� 6 9 10

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 24-i (VEn).
Albufereta (Pollença). 6 ex. el 16-i (Mun) i 8-iii (rES), 12 ex. el

18-Xii (Mun).
Salobrar de campos. 2 ex. el 7-ii (Mun). 1 ex. el 25-iX (rES).
Bassa de can Guidet (Palma). 1 ex. l’1 i 28-iV, 12-V, 28-Vi (Grc),

2 ex. el 30-iX (GAn), 1 ex. el 2-X (MAt, FiO), 2 ex. el 18-Xi
i 27-Xii (Grc).

Menorca: salines d’Addaia (Maó). Hi és present de l’1-i al 18-ii, amb un
màxim 5 ex. el 24-ii (MOz, PnAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 16-i (MAr, cAA, tuu, SEP,
cAL). 1 mascle el 4-ii (GAA). Darrer registre prenupcial el 23-
ii amb 1 mascle (MAr).

Bassa de sa rota (Santa Eulària des riu). 1 femella el 19-Xi
(MAr).

Formentera: estany Pudent. 1 femella el 26-iX (MAr).

Anas querquedula. cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME),
sorçó (Ei). Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-Ei-FO).
cria accidental al 2007 i 2008.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (Vic,

riD, PnAM; Mun; PAt).

Dates i-ii 20*-iii iii iV 22*-iV V-Vi 14*-Vii Viii iX X 1*-Xi Xii
Albufera 0 2 4 5 1 0 2 2 1 1 1 0
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Prat de Sant Jordi (Palma). 1 mascle el 31-iii (rES).
Menorca: Lluriac (es Mercadal). Primer ex. el 23-i, data molt primerenca

(MSA).
Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 24-iii (MOz, PnAG).

Anas discors. cetla alablava, sel·la alablava (MA-Ei-FO), anedó alablau (ME)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Anas clypeata. cullerot
Estatus: estival rar (MA). hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (Ei) i rar
(FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (Ei-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim de 3 parelles.

Observació de polls a partir del 17-iV. Màxims mensuals (Vic,
riD, PnAM).

Salobrar de campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAn; Mun).

Bassa de can Guidet (Palma). Màxims mensuals i registres aïllats
entre parèntesis els dies 11-V, 2 i 5-Vi, 18-Vii (GAn; Mun;
Grc).

Dates i ii 31*-iii iV V Vi Vii Viii 6*-30**-iX X Xi Xii
Albufera 1.792 + 35 110 5 4+P + 8 100 200 560 726
Salobrar + 8 35* 28* + + 30
can Guidet + 44 35 (1) (1) (2) 50** 26 45 69

Prat de Sant Jordi (Palma). un màxim de 14 ex. el 24-i (VEn).
Son navata (Felanitx). 14 ex. el 6-ii (rOG).
Maristany (Alcúdia). 6 ex. el 27-ii (Mun).
Bassa d’inca. 3 ex. el 21-iX, 2 ex. el 10-Xi (Grc).
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 10-Xi (Grc).
Albufereta (Pollença). 240 ex. el 24-Xi (rES), 176 ex. el 18-Xii

(Mun).
Depuradora de Binissalem. 12 ex. el 25-Xi (rES, Grc)

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3ex. l’11-Viii (cAM, MEn). Màxims
mensuals i dates extremes amb asterisc (MOz, PnAG).

Dates i ii iii 11-iV* V Vi Vii Viii 19-iX* X Xi Xii
Ex. 84 91 80 10 0 0 0 0 24 80 94 82

Salines d’Addaia (Maó). Primera cita postnupcial amb 4 ex. el 4-
Viii (MEn).

Eivissa: bassa de sa rota (Santa Eulària des riu). 1 ex. el 17-iX i 11-Xii
(MAr).
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Ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 16-i (ESr, PAL, MAr, cAA,
SEP, tuu). 1 mascle és observat el 4-ii (GAA). Primer registre
postnupcial el 8-iX amb 16 ex. (VEr). 1 mascle amb plomatge
d’eclipsi el 10-X i 9 ex. el 10-Xii (GAA; MAr).

Formentera: estany Pudent. Hi són observats 4 ex. el 17-i (MSS, cAr) i 16 ex.
el 18-ii (MAr). Primer registre de tardor el 8-Viii amb 1 ex.
(MEY), i un màxim de 5 ex. el 18-Xi (MAr).

Marmaronetta angustirostris. rosseta, sel·la marbrenca (MA-ME-Ei-FO)
Estatus: estival rar (MA). Migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat 7 parelles. Observació de

polls a partir del 19-V. Màxims mensuals (Vic, riD, PnAM;
rES).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 4 24 7 9 11+P 14 4 12 24 5 3 3

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 24-i (VEn).
Salobrar de campos. 1 ex. el 12-iX (Qui, PAO).
Maristany (Alcúdia). 8 ex. el 10-iX (Mun).
Bassa de can Guidet (Palma). 5 ex. el 30-iX (GAn).

Eivissa: Ses Salines (Sant Josep). Observacions prenupcials, hi és present
del 21-iV al 3-V, amb un màxim de 4 ex. el 21-iV (MAr,
GAA). Observacions de tardor, hi és present del 16-iX al 20-X,
amb un màxim de 6 ex. el primer dia (MAr).

Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (Ei)
Estatus: sedentari escàs (MA). reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (ME),
Migrant rar (ME). Accidental (ME-Ei-FO). cria accidental el 2009 (ME).
Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-Ei-FO.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que enguany hi han criat 20 parelles, i s’hi han

vist polls a partir del 18-V. Màxims mensuals (Vic, riD,
PnAM).

Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (rES, Mun).

Dates i i iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 76 31 21 59 6 8 3 2 + + 4 9
Maristany 17 23 31 30 13

Albufereta (Pollença). 80 ex. el 16-i, 1 ex. el 7-V (Mun). 90 ex. el
24-Xi (rES).

Bassa de can Guidet (Palma). 2 ex. l’1 i 13-iV (Grc). 1 ex. el 2-
X (MAt, FiO), 3 ex. el 27-X (Grc).

Golf i de Santa Ponça (calvià). 2 ex. (��) el 8-Xi (GAn).

130



AnuAri OrnitOLòGic
DE LES BALEArS 2011

Menorca: Lluriac (es Mercadal). 4 ex. l’11-i (POn), 2 mascles i 1 femella el
20-iii (cOL), 1 mascle i 1 femella el 12-Vi (POn).

Albufera des Grau (Maó). 1 femella i 5 joves de l’any el 12-Vii,
primera cita de cria en aquesta localitat (MEn). 2 ex. el 15-Xii
(FLO).

Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME)
Estatus: estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (Ei) i rar (FO).
Migrant moderat (ME) i escàs (Ei-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que enguany hi han criat 20 parelles, i s’hi han

vist polls a partir del 18-V, i juvenils des del 17-Vi. Màxims
mensuals (Vic, riD, PnAM).

Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (Mun; rES).
Bassa de can Guidet (Palma). Màxims mensuals (GAn; Mun;

Grc).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 91 19 9 17 18+P 19+J 7 17 6 11 12 19
Maristany 52 26 19 + 1 4 + 2 6 + 7 25
can Guidet + 123 21 5 7 8 6 14 57 117 118 95

Salobrar de campos. 3 ex. el 14-iX (Mun).
Bassa d’inca. 11 ex. el 15-Xi (rES).
Albufereta (Pollença). 8 ex. el 24-Xi (rES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals, dates extremes amb
asterisc i entre parèntesis un registre aïllat (MOz, PnAG).

Dates i ii iii 11-iV* V 4-Vi Vii Viii 12-iX* X Xi Xii
Ex. 253 294 121 4 0 (1) 0 0 13 64 119 56

Lluriac (es Mercadal). 1 mascle i 1 femella el 12-Vi (FLO).
Salines d’Addaia (es Mercadal). 9 ex. l’11-Xi, localitat atípica

(MOz, PnAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’hi observa 1 femella el 16-Xi (MAr).

Bassa de sa rota (Santa Eulària des riu). 1femella el 19-Xi i l’11-
Xii (MAr).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. als Brolls del 22 al 26-iX (MEY; MAr).

Aythya collaris. Moretó de collar
Estatus: accidental (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-Ei). Accidental (FO).
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Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Maristany (Alcúdia). 1 ex. els dies 1-V (MAc, BEn), 7-V i 25-iX

(Mun).
S’Albufera. 1 ex. a la depuradora el 18-iX (VEn), i 9-X (GiB).
Bassa de can Guidet (Palma). 1 ex. el 6-X (Mun).

Menorca: Son Saura (es Mercadal). 6 ex. el 6-i i 14 ex. el 9-ii; important
hivernada en què de cada vegada és una espècie més comuna. 1
ex. el 12-Vii que hi roman tot l’estiu (MEn).

Albufera des Grau (Maó). 1 mascle i 1 femella hi romanen fins al
29-Vi. S’hi observen clars indicis d’intent de cria (festeig, còpu-
la, territorialitat...) però sembla que aquesta no va bé (MEn). 1
ex. el 28-Xi (MEn, FLO).

Aythya fuligula. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de
cresta (ME), ànec de plomall (Ei).
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (Ei).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a Ei.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (Vic,

riD, PnAM).
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (Mun; BAz, BAn; rES).

Dates i ii 15*-iii iV V 2*-Vi Vii Viii iX 6*-X 19*-Xi Xii
Albufera 34 4 2 + 1� 1� 0 0 0 1* 7 7
Maristany 22 18 24* 0 0 0 0 0 0 0 2* 6

Bassa de can Guidet (Palma). 6 ex. el 18-Xi (Grc).
Depuradora de Binissalem. 1 femella el 25-Xi i 13-Xii (rES,

Grc).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (MOz, PnAG).

Dates i ii 18-iii* iV V Vi Vii Viii iX X Xi 15-Xii*
Ex. 13 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-Ei-FO), àneda negreta (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.
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Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d’ulls grocs, rabassot d’ulls grocs (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixatera, ànnera peixetera (MA-Ei-FO), àneda pei-
xetera (ME). Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (Ei). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d’Alcúdia. 1 ex. el 6-ii vist des de sa canova (Artà) (rES),

1 ex. el 17-Xii (Vic, riD, PnAM).
Es carnatge (Palma). 2 ex. del 2 al 9-Xii i 1 ex. el 18-Xii (MAt).
Estany des Ponts (Alcúdia). 1 ex. el 17-Xii (Mun).
colònia de San Jordi (ses Salines). 1 ex. entre la costa i l’llot de na

cabot el 18-Xii (Sur, MAS).
Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 16-i (POn, cOL et al.).
Eivissa: (Sant Josep). 1 femella a la platja des codolar el 29-Xi (GAA).
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Alectoris rufa. Perdiu
Estatus: sedentari abundant (MA-Ei) i moderat (ME-FO). Sotmesa a gestió cinegè-
tica. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Formentera: es Brolls, un màxim de 10 ex. el 14-Viii (MEY).

Coturnix coturnix. Guàtlera
Estatus: sedentari moderat (ME-Ei). Estival moderat (MA) i escàs (FO). Migrant
moderat (MA-ME-Ei) i escàs (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Blanquer de Maria de la Salut. 1 mascle cantant el 20-iii, 17-iV i

28-Vi (rES).
Es Verger (Artà). 1 ex. el 8-Vii (ADr).
Son Hortolà (calvià). 1 ex. el 30-X (LOP).

Cabrera: 1 ex. el 25-iV (LLA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. als conreus el 23-V (GAA).
S’Espartar: (Sant Josep). 1 ex. l’1-X (MAr).

Gavia stellata. calàbria petita, cabussó petit (MA-Ei-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Gavia arctica. calàbria agulla, cabussó (MA-ME-Ei-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME)
Estatus: sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (Ei). Hivernant escàs (MA-Ei) i
moderat (ME). Migrant moderat (ME) i escàs (Ei). Accidental (FO). Hi manca
informació. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: bassa de can Guidet (Palma). Màxims mensuals (GAn; Mun;

Grc; MAt, FiO).
Maristany (Alcúdia). Hi és present tot l’any. Màxims mensuals

(Mun; rES; AMG).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
can Guidet + 110 91 86 121 180 210 290 384 290 120 14
Maristany 40 6 6 + 15 50+P 24 96 123 + 70 80

S’Albufera. Enguany s’estima que hi ha un mínim de 75 parelles
nidificants. Observació de juvenils a partir del 25-V (Vic, riD,
PnAM).

Salobrar de campos. 4 ex. el 3-i (Mun). 2 ex. el 4-iii (GAn).
Golf de Son Muntaner (Palma). 10 ex. el 16-i (Mun).
Albufereta (Pollença). 3 ex. el 16-i, 1 ex. el 7-V (Mun).
Golf de Son Vida (Palma). 6 ex. el 17-i (Mun).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 30-i i 21-iV (Mun).
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Pina (Algaida). 1 adult amb 2 polls al torrent, que duu poca aigua,
el 19-iV (ALO).

Golf de Son Gual (Palma). 8 ex. el 21-iX, 2 ex. el 27-Xii (Grc).
Bassa d’inca. 2 ex. el 21-iX, 12 ex. el 10-Xi (Grc).
Depuradora de Artà. 1 poll d’una setmana de vida, acompanyat de

3 mascles i 4 femelles o joves l’1-Xi, primera cita de nidificació
i especialment tardana (Muñ, Art).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOz, PnAG).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Ex. 216 319 116 29 55 121 118 217 408 387 244 153

Eivissa: bassa de sa rota (Santa Eulària des riu). Màxims mensuals (MAr,
cAr, Grc, cAA).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
B.sa rota 15 11 3 + 9 9 15 16 19 20 18 8

Golf de roca Llisa (Santa Eulària des riu). 4 ex. el 15-i (cAr,
MAr). Observacions entre el 19-ii i 20-V amb un màxim de 6
ex. el 19-ii. Observació d’1 poll el 20-V (MAr).

Ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 27-Xi (MAr).
Ses Feixes de talamanca (Eivissa). 1 immadur del 13 al 19-Xii

(LOP, GAA).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. del 23 al 27-iX (MEY).

Podiceps cristatus. Soterí gros
Estatus: sedentari rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA).
Accidental (Ei). cria accidental 2010 (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Hi és present tot l’any. Enguany s’estima que hi han

criat 4 parelles. un màxim de 10 ex. el 17-i (Vic, riD, PnAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Per segon any consecutiu hi han criat i

ho han fet tres parelles amb èxit, a diferència del 2010 quan tan
sols ho va fer una parella. El 30-iV s’observa la primera parella
amb 3 polls i dos nius amb un adult covant. El 7-Vi un poll amb
1 adult a prop d’un dels nius i el 25-Vi quatre polls i 2 adults a
prop de l’altre niu (MEn). Màxims mensuals (MOz, PnAG).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Ex. 24 17 13 10 14 31 27 24 26 14 24 26

Salines d’Addaia (es Mercadal). 2 ex. de l’1-i a l’11-iV i del 23-iX
al 31-Xii (MOz, PnAG).

Salines de la concepció (es Mercadal). 4 ex. el 23-iX (GrG).
Formentera: estany des Peix. 1 ex. el 17-i (MAr, cAr, SLA, MSS, cAL).
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Podiceps grisegena. Soterí gris
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Podiceps auritus. Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-Ei-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Podiceps nigricollis. cabussonera, soterí (MA-Ei), soterí collnegre (ME)
Estatus: estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i moderat (ME) i
escàs (MA-Ei). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-Ei).
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: bassa de can Guidet (Palma). Màxims mensuals, dates extremes

amb asterisc i, entre parèntesis, registres aïllats (Mun; Grc;
MAt, FiO).

Dates i ii iii iV 13-iV* 11-V Vi 11-Vii* Viii iX X Xi Xii
can Guidet 22 11 4 2 (1) 0 1 5 154 20 31 32

Maristany (Alcúdia). 2 ex. el 10-i (rES). 1 ex. el 19-Xi (Mun).
S’Albufera. Pas postnupcial, hi és present entre el 3-Viii i el 14-iX

amb 1 ex. Hivernada, 1 ex. del 7 al 9-Xii (Vic, riD, PnAM).
Salobrar de campos. 1 ex. el 6-iX (GAn).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals, dates extremes amb
asterisc i un regisre aïllat entre parèntesis (MOz, PnAG).

Dates i ii 9-iii* iV 18-V Vi Vii Viii 2-iX* X Xi Xii
Ex. 13 12 2 0 (1) 0 0 0 6 11 8 11

Badia de Fornells (es Mercadal). 6 ex. el 16-i (POn, cOL).
Eivissa: bassa de sa rota (Santa Eulària des riu). Màxims mensuals i dates

extremes amb asterisc (cAr, MAr, Grc)

Dates i ii iii 9-iV* V Vi 27-Vii* Viii iX X Xi Xii
Sa rota 5 1 + 1 1 3 2 3 4 6

Ses Salines (Sant Josep). 6 ex. el 16-i (MAr, ESr, cAA, SEP,
tuu). Darrer registre prenupcial el 28-iii amb 1 ex. un registre
aïllat el 22-Vi amb 2 ex. Postnpupcial, hi és present entre el 28-
iX i 22-Xi amb un màxim de 8 ex. el 22-Xi. El nombre d’e-
xemplars hivernants ha minvat considerablemnt respecte dels
anys anteriors (MAr).

Formentera: estany Pudent. Màxims mensuals (MAr, cAr, SLA, cAL, MSS).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
E. Pudent 330 280 91 56 + 207 673 1.200 1.600 1.113 860 658
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Calonectris diomedea. Virot gros, virot (MA), baldritja grossa (ME), baldrit-
ja (Ei-FO). Estatus: estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-Ei). Hivernant escàs
(MA-Ei-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: punta de n’Amer (Sant Llorenç). 167 ex. en pas cap al sud, i 79 cap

al nord el 20-V (rES, SuA, VEn, MAc).
Sa Dragonera: primeres observacions a la zona el 24-ii amb 20 ex. (McM). 25 ex.

en una bassa al freu el 28-ii (WYn, Gui, McM, SEV, GDE,
PnDr).

Es Pantaleu: 400 ex. entre l’illa i la punta Galinda el 28-iii (WYn, Gui, McM,
SEV, GDE, PnDr).

Menorca: cap de cavalleria (es Mercadal). uns 300 ex. el 23-iV (cOL).

Puffinus gravis. Virot capnegre, baldritja capnegra (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Puffinus mauretanicus. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME),
virot (Ei-FO). Estatus: estival abundant (Ei-FO) i moderat (MA) i escàs (ME).
Hivernant escàs (Ei).
Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: cap Enderrocat (Llucmajor). 200 ex. el 8-i (McM).

Port de Sóller. una bassa d’uns 400 ex. estaven un poquet enfora el
7-ii (FiO).

Pollença. una concentració d’uns 400-500 ex. a una milla de la
costa, i amb ells també un mínim de 4 dofins mulars T. trunca-
tus i algunes gavines el 9-ii, entre la punta de coves Blanques i
la punta Galera (PEE).

cap de ses Salines (Santanyí). Mes de 300 ex. el 20-ii (rES).
Punta de n’Amer (Sant Llorenç). 391 ex. en pas cap al S, i 11 ex.

cap al n el 20-V (rES, SuA, VEn, MAc).
cala de Santa Ponça (calvià). un màxim de 150 ex. el 21-iX, i 250

ex. el 2-X (GAn).
Sa Dragonera: un màxim de 100 ex. al freu el 24-ii (McM). 50 ex. al freu el 5-iii

(GDE, PnDr).
Malgrats: (calvià). 6 ex. el 10-iii (GAn).
Eivissa: punta de la torre d’en Valls (Santa Eulària des riu). 105 ex. al cos-

tat d’un grup de 55 corbs marins grossos el 18-iii (MMA,
cAA).

Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-Ei-FO), bal-
dritja petita (ME). Estatus: hivernant i migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d’Alcúdia. S’hi va trobar mort 1 ex. el 7-i a Son real (rOD,

McM).
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cap Enderrocat (Llucmajor). 12 ex. en un grup compacte, volant a
prop de la costa el 8-i (McM).

cala rajada (capdepera). 1 ex. a una bassa amb 20 baldritges el
20-i (VEn, Muñ).

Sa Dragonera: un esbart de 5 ex. el 25-i (McM).

Hydrobates pelagicus. noneta, marineret (ME), paio (Ei), fumarell (FO).
Estatus: sedentari abundant (Ei-FO), moderat (MA). Estival escàs (ME-FO). Falta
informació. Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: punta de n’Amer (Sant Llorenç). 2 ex. el 20-V (rES, SuA, VEn,

MAc).

Oceanodroma leucorhoa. noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Oceanodroma monorhis. noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (Ei)
Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs i rar (Ei).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: cap Enderrocat (Llucmajor). 8 adults el 8-i (McM).

Portocolom (Felanitx). 1 ex. el 14-ii (MOn).
colònia de Sant Jordi (Ses Salines). 1 ex. de tercer any el 27-ii a

l’espigó de la platja des cotó (BOc).
Es carnatge (Palma). 1 adult el 14-Vii (MAt).

Cabrera: 1 adult el 15-ii i el 26 i 29-Xi (SEr).
Sa Dragonera: 1 adult al freu el 24-ii (McM) i 27-ii (Grc).
Menorca: Binimel·là (es Mercadal). 2 ex. l’11-Xi (GrG, FLO).
Eivissa: illots de Ponent (Sant Josep). S’hi observen 5 adults i 2 immadurs

el 30-i (MAr). Darrer registre prenupcial el 27-iii amb 3 ex.
(cAL, riP).

Es Vedranell: (Sant Josep). 1 immadur el 3-Xi (cAL, riP).
Formentera: als illots des Freus, 3 ex. el 20-i (rOz, LOu, Grc). 4 adults el 20-

Xii (MAr). 9 ex. el 23-Xii (rES).

Phalacrocorax carbo. corb marí gros, corpetassa (MA)
Estatus: migrant abundant (ME), escàs (MA) i rar (Ei). Hivernant abundant (ME),
i moderat (MA-FO) i escàs (Ei). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (Vic, riD, PnAM).

Salobrar de campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb aste-
risc (GAn; Mun; Grc, MAr; rES; GOn).

Bassa de can Guidet. Màxims mensuals (Mun; Grc).
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Dates i ii 4*-16**-iii iV V Vi Vii Viii 5**-iX 31*-X Xi Xii
Albufera 165 156 127 21 2 2 2 2 7 31 79 149
Salobrar 300 82 20* 23* 176 114
can Guidet + 18 11** 1** 4 5 16

Golf de Son Muntaner (Palma). 3 ex. el 16-i (Mun).
Golf de Puntiró (Palma). 1 ex. el 18-i (Mun).
Badia de Palma. 15 ex. el 19-i al port de Palma (MMM), 14 ex. el

12-ii entre les platges de can Pere Antoni i ciutat Jardí (rOG),
10 ex. el 8-Xii als esculls de ciutat Jardí (cLD).

Maristany (Alcúdia). 8 ex. el 27-ii, 15 ex. el 15-iii, 2 ex. el 7-V, 24
ex. el 17-Xii (Mun).

Estany des Ponts (Alcúdia). 5 ex. el 27-ii, 1 ex. el 15-iii, 1 ex. el 7-
V, 1 ex. el 17-Xii (Mun).

Embassament des Gorg Blau (Escorca). 8 ex. el 9-ii (LiL). 6 ex. el
31-X, 14 ex. el 29-Xi, i 13 ex. el 30-Xii (ArB, Grc).

Blanquer de Maria de la Salut. 1 immadur a la bassa de ses Mines
el 10-iV (rES).

Embassament de cúber (Escorca). 1 ex. el 31-X, 6 ex. el 29-Xi, 15
ex. el 30-Xii (ArB, Grc).

Golf de Son Gual (Palma). 16 ex. el 25-Xi, 18 ex. el 27-Xii (Grc).
Cabrera: 4 ex. el 14-iX (Sur).
Sa Dragonera: 9 ex. el 13-Xi (MAi, GDE, PnDr).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (MOz, PnAG).
Salines d’Addaia (Maó). Màxims mensuals (MOz, PnAG).

Dates i ii iii 15*-iV V Vi Vii Viii iX X 11*-Xi Xii
Albufera 215 165 146 6 2 2 2 2 8 75 48 12
Addaia 5 4 1 3* 0 0 0 0 0 0 43* 5

Badia de Fornells (es Mercadal) 1 ex. el 22-iV (cOL).
Eivissa: Golf de roca Llisa (Santa Eulària des riu). Hi són observats 23 ex.

el 15-i (MAr, cAr), i 12 ex. el 19-ii (MAr).
Ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 16-i (MAr, ESr, tuu, SEP,

cAA). Darrer registre prenupcial el 8-iV amb 2 ex. (MAr,
rOz, Grc). Primera observació de tardor el 20-X amb 1 ex.
(MAr). Màxim hivernal de 25 ex. el 16-Xii (MAr).

Badia de Portmany (Sant Antoni de Portmany). 6 ex. el 22-i (iGL,
MAr).

Punta de la torre d’en Valls (Santa Eulària des riu). 55 ex. al cos-
tat d’un grup de 105 virots el 18-iii (MMA, cAA).

Bassa de sa rota (Santa Eulària des riu). Hi és observat entre el
19-Xi i 11-Xii amb màxim de 2 immadurs el darrer dia (MAr).

Platja de talamanca (Eivissa). 3 ex. el 13-Xii (LOP).
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Formentera: estanys des Peix i Pudent. Hi són observats 7 ex. el 17-i (cAr,
MSS, SLA, MAr, cAL).

Estany Pudent. Darrer registre de primavera el 29-iii amb 2 ex.
(MAr, SLA). Primera observació postnupcial el 18-X amb 2 ex.
(MAr).

Phalacrocorax aristotelis. corb marí
Estatus: sedentari abundant (ME-FO), i moderat (MA-Ei).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: Andratx. 68 ex. entre Sant Elm i punta Galinda el 6-iii (SAn,

GDE, PnDr).
Sa Dragonera: un màxim de 41 ex. el 19-ii, 35 ex. al freu el 15-iii, 28 ex. el 23-X

i 14 ex. el 20-Xi, 30 ex. el 31-Xii (GDE, MAi, PnDr).
Sa Conillera: (Sant Josep). Es constata la nidificació a la zona després de 15

anys amb la observació de 2 parelles el 30-i (MAr).
Tagomago: (Santa Eulària des riu). concentració de 60 ex. entre l’illot i la

punta d’en Valls el 17-Xii (MAr).

Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-Ei-FO)
Estatus: sedentari rar (MA). Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (Ei-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha 1 parella nidificant.

Màxims mensuals (Vic, riD, PnAM; rES)

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii-iX X X Xi Xii
Albufera 1 1 1 1 + + + + 1 2 + 3

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. s’ha tirat dins del canyet el 28-i i
3-ii (JAM). 1 ex. el 13 i 31-iii dins un salicorniar (nic; rES).

Aeroport (Palma). 1 ex. l’1-Xii, roman per la zona des de fa més de
vint dies (MAt).

Ixobrychus minutus. Suís, quequí (MA-Ei-FO)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (Ei). Acciden-
tal (FO). Falta informació.
Selecció: reproducció, fenologia, dades d’interès i tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Hi és present tot l’any. Enguany s’estima que hi ha un

mínim de 40 parelles, i s’han vist juvenils a partir del 28-Vi
(Vic, riD, PnAM). 1 ex. cantant vora el pont de ferro de son
carbonell a les 9.00 del matí, semblant al lladruc d’un ca, el 28-
iV (MMA, cAA).

Dates i i iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 3 3 2 2 2 1 + 2 2 3 2 2
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torrent de Gommar i la Gola (Pollença). 1 adult del 29-iV al 4-V
(FiO, Sur, ctOG).

Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 4-Vi (Mun), 1 mascle adult el 10-Vi
(rES).

Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 25-Viii (Mun).
Menorca: Son Saura (es Mercadal). Es comprova per primer cop la cria de

l’espècie a l’illa amb l’observació d’1 parella i 2 polls el 20-Vii.
Durant tot el mes de juliol s’hi observen 3 mascles territorials
(MEn, FLO).

Eivissa: Buscastell (Sant Antoni de Portmany). 1 mascle ferit és recollit el
30-iV (cAr).

Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (Ei)
Estatus: sedentari escàs (MA). Estival no reproductor (ME). Migrant moderat (MA)
i escàs (ME-Ei-FO). Hivernant escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 50 parelles. Obser-

vació de nius a partir del 29-iii, i de juvenils del 19-V (Vic,
riD, PnAM).

Dates i i iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 92 56 + 67 + + + 65 + 36 60 73

Albufereta (Pollença). 26 ex. al dormidor el 8-iii (rES).
Son navata (Felanitx). 5 ex. el 15-iV (ADr). 4 ex. el 30-Vii

(Sun).
La Gola (Pollença). 1 ex. del 17, 18 i 24-V (Hun, ctOG).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 7-V i 2 ex. el 4-Vi (Mun).
Llucalcari (Deià). Sentit 1 ex. el 10-Viii (GOn).
Golf de Son Gual (Palma). 1 ex. el 21-iX (Grc).

Cabrera: prenupcial, hi és present entre el 4 (2 ex.) i 22-iV (1 ex.) (MAt,
GOn, PnAc; LLA). Postnupcial, 21 ex. el 9-iX i 1 ex. el 15-iX
(GOn, PnAc).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). S’hi observen 3 ex. del 7-Vi al 5-Vii
dormint a uns ullastres del prat (MEn). 1 ex. el 4-Viii (MOz,
PnAG).

torrent de San Joan (Maó). 1 ex. el 20-Vi (FLO).
Eivissa: pla de cas Jai (Sant Josep). 6 ex. són observats al solpost el 3-V

(MAr, cAr).

Ardeola ralloides. toret
Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-Ei) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Hi és present entre l’11-iV amb 3 ex., i fins al 13-X

amb 1 ex. Enguany hi han criat 10 parelles. Observació de juve-
nils a partir del 21-Vi (Vic, riD, PnAM). un màxim de 28 ex.
el 13-Vii (GAn).
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Pas prenupcial, se n’han rebut 7 registres amb 9 aus (6/8/iV, 1/1/V).
Primeres cites, 1 ex. l’11-iV a la Gola (Pollença) (Enc, FiO,
ctOG), 1 ex. el 15 i 19-iV a Son navata (Felanitx) (ADr;
MMA, SuA, ADr, VDL, MOA), i 1 ex. a l’EDAr de Formen-
tor el 15-iV (Pollença) (rES).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 21-iV (Mun).
Salobrar de campos. Darrer ex. prenupcial el 8-V (rES).
Pas postnupcial, se n’han rebut 5 cites amb 32 aus (2/29/Vii,

1/1/Viii, 1/1/iX, 1/1/X). Primer registre el 13-Vii amb 28 ex. a
s’Albufera (GAn).

Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 20-Viii (Mun).
Golf de Son Gual (Palma). 1 ex. el 5 i 21-iX (Grc).

Menorca: Salines de la concepció (es Mercadal). 2 ex. el 22-iV (cOL).
Lluriac (es Mercadal). 2 ex. el 5-V (MEn).
Salines d’Addaia (Maó). 2 ex. 14-V (PAB).
Son Saura (es Mercadal). 1 ex. el 12-Vii, cita estival (MEn).

Eivissa: golf de roca Llisa (Santa Eulària des riu). 1 adult el 24-iV (MAr).
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riu de Santa Eulària des riu. 1 ex. el 8-V (MAr, iGL).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 5-Vi (GAA).

Sa Conillera: (Sant Josep). Hi són observats 8 ex. el 6-iV (Grc, rOz, DEL,
LOu, cAL)

Bubulcus ibis. Esplugabous
Estatus: Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME), i
escàs (Ei-FO). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (Ei-FO). cria accidental al 1997
(FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Hi és present tot l’any. Enguany s’estima que hi han

criat 130 parelles. Observació de nius a partir del 29-iii, de polls
el 19-V, i de juvenils el 17-Vi. un màxims de 599 ex. el 15-i
(Vic, riD, PnAM).
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Bassa de can Guidet (Palma). 2 ex. l’1-iV, 1 ex. el 27-X i 27-Xii
(Grc).

Prat de Sant Jordi (Palma). 39 ex. el 7-iV (MMA, cAA).
Salobrar de campos. uns màxims mensuals de 24 ex. l’1-Vi i 26

ex. el 8-Vii (GAn).
Maristany (Alcúdia). 13 ex. el 10-iX (Mun).
Golf de Son Gual (Palma). 3 ex. el 21-iX, 7 ex. el 18-Xi, 1 ex. el

27-Xii (Grc).
Golf de Santa Ponça iii (calvià). 9 ex. el 2-X (GAn).
Golf de Santa Ponça i (calvià). 13 ex. el 6-X (GAn).
La Gola (Pollença). 11 ex. el 10-X, 15 ex. el 22-Xi (FiO, ctOG).
Palma. un màxim de 50 ex. el 19-X a can Blau (cLD).

Cabrera: 1 ex. el 24-iV (LLA).
Menorca: Lluriac (es Mercadal). Primera cita de cria per a l’espècie en aques-

ta localitat; s’hi contabilitzen un total de 12 nius (MEn, ESc).
48 ex. entre adults i polls el 26-Vi (cOL).

Eivissa: ses Feixes de talamanca (Eivissa). S’hi observen 48 ex. al dormi-
dor el 15-i (GAA). 10 ex. el 22-Xi (MAr).

Ses Salines (Sant Josep). Observacions entre el 16-i i 10-V com a
darrera cita prenupcial, i un màxim de 25 ex. el 16-i (ESr, PAL,
MAr, GAA). Primer registre de tardor el 16-iX amb 2 ex. als
conreus (MAr), i un màxim de 19 ex. el 4-Xi (GAA).

cas Mallorquí (Santa Eulària des riu). 3 ex. el 19-Xi (MAr).
Formentera: cala Saona. 6 ex. l’11-Xi (FOc).

Ses roques. 6 ex. el 4-Xii (FOc).

Egretta gularis. Agró dels esculls
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’ha rebut un registre d’un exemplar vist a s’Albufera els dies 28-

29-iV i 2-11-12-V. Pendent d’homologació pel comitè de rare-
ses de la SEO/BirdLife.

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (Ei)
Estatus: estival escàs (MA), i escàs no reproductor (ME-FO). Hivernant moderat
(MA-ME) i escàs (Ei-FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 115 parelles. Obser-

vació de nius a partir del 29-iii, de polls des del 19-V, i juvenils
el 17-Vi. Màxims mensuals (Vic, riD, PnAM).

Salobrar de campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAn; Mun; Grc, MAr; rES; GOn).

Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (Mun; AMG).
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Dates i ii iii iV V 1*-4**Vi 6**-8*-Vii Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 180 + + + P J + + + + + + +
Salobrar 5 30 12 11 7 5* 11* 12 6 22 + 12 20
Maristany 4 + 3 12** 4** + 6 17 + 3

Son navata (Felanitx). 8 ex. el 6-ii (rOG).
Badia de Palma. 3 ex. el 12-ii entre la platja de can Pere Antoni i

ciutat Jardí (rOG).
La Gola (Pollença). 2 ex. del 2-iV al 30-Xi (FiO, Sur, ctOG).
Prat de Sant Jordi (Palma). 12 ex. l’1-iV (MMA, cAA), 2 ex. el 21-

iV (Mun).
Pla de Lanzell (Vilafranca). 22 ex. el 17-iV (ADr).
Mola de tuent (Escorca). 1 ex. volant ran de la mar cap al n el 24-

V (GOn).
Ses Fontanelles (Palma). 2 ex. el 21-iX (Grc).
Golf de Son Gual (Palma). 2 ex. el 21-iX, 1 ex. el 18-Xi i 27-Xii

(Grc).
Es carnatge (Palma). un màxim de 3 ex. el 10-Xi (Grc).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 4-iV i 4 ex. el 22-iV. Postnupcial, 50 ex. el
28-Viii (SEr), 6 ex. el 29-iX (GOn, PnAc; LLA).

Sa Dragonera: un màxim de 12 ex. a diferents punts del litoral el 16-Viii (GOn,
PnDr).

Es Pantaleu: (Andratx). 3 ex. el 5-V (GDE, PnDr). 8 ex. el 21-iX en vol cap al
S (Mun).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOz, PnAG).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (MOz, PnAG).

Dates i ii iii iV V 3*-Vi Vii 4*-Viii iX X Xi Xii
Albufera 23 15 11 8 5 26 41 64 70 68 15 7
Addaia 5 5 11 8 11 4* 0 2* 4 2 11 11

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAr, cAr, ESr,
cAA, PAL cAL, SEP, tuu, GAA, Grc, rOz).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Ses Salines 11 + + 26 + 15 18 16 22 15 8 12

Ses Feixes de talamanca (Eivissa). 2 ex. el 15-i (MAr, cAr). 5 i
3 ex el 22-Xi i 13-Xii, respectivament (MAr, LOP).

Badia de Portmany (Sant Antoni de Portmany). 3 ex. el 22-i (iGL,
MAr).

Golf de roca Llisa (Santa Eulària des riu). Observacions d’1 ex. el
15-i, el 24-iV i el 20-V (MAr, cAr).

cala Bassa (Sant Josep). Hi són observats 25 ex. en pas el 2-iX
(cAr).

145



AnuAri OrnitOLòGic
DE LES BALEArS 2011

Formentera: estany Pudent. Hi són observats 16 ex. el 23-iV (MAr, SLA). 2 ex.
del 27 al 30-V i el 1 i 2-Vi (MEY), i 2 ex. el 18-Xi (MAr).

Egretta alba. Agró blanc gros
Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant
escàs (MA) i rar (Ei). Accidental (FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (Vic, riD, rES, PnAM; Mun).

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (Mun; PAt; rES; VEn, Qui).

Salobrar de campos. Màxims mensuals (GAn; Mun; Grc,
MAr; Sur, MAS; rES; MOn).

Dates i ii 4**-8*-iii iV V Vi Vii Viii 9*-iX 25*-iX X Xi Xii
Albufera 6 3 3 1 1 1 1 2 17 + 17 15 8
Albufereta 5 2 2* 1* 2 4 1 8
Salobrar 1 + 2** 5* 1 4 4

Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 31-iii (rES).
Maristany (Alcúdia). 2 ex. el 24-iX (rES).
La Gola (Pollença). 1 ex. del 13 al 30-Xi (FiO, Sur, ctOG).
Golf de Son Quint (Palma). 1 ex. el 18-Xii (rES, Grc).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOz, PnAG).

Dates i ii iii 1-iV* V Vi Vii Viii 29-iX* X Xi Xii
Ex. 10 8 5 2 0 0 0 0 1 5 4 2

Punta Prima (Sant Lluís). 1 ex. el 8-i (GrG).
Salines d’Addaia (Maó). 1 ex. el 15-iV (MOz, PnAG).
Port de sa nitja (es Mercadal). 1 ex. l’11-X (cOL).
Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 27-Xii (POn).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, s’hi observa 1 ex. entre el 6-i
i 5-iV (GAA, Grc, cAA, MAr). Posnupcial, hi és present
entre el 5-X i 22-Xii amb un màxim de 2 ex. diversos dies d’oc-
tubre (MAr, GAA, SEP, tuu).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (Ei)
Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-
Ei) i rar (FO). Migrant moderat. cria 1990 i 91 (MA).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (Vic, riD, PnAM).

Salobrar de campos. Màxims mensuals (GAn; Mun; Grc,
MAr; rES, MMM, VEn, Qui).

Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (Mun; rES).
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Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 49 9 16 17 6 4 7 21 52 15 9 5
Salobrar 44 44 17 3 4 6 51 25 38 41
Maristany 1 8 2 3 9 12 3 1

Son navata (Felanitx). 1 ex. el 6-ii (rOG). 1 ex. el 30-Vii (Sun).
Bassa de can Guidet (Palma). 2 ex. el 13-iV, 1 ex. el 27-X, 18-Xi,

i 27-Xii (Grc).
Santa Ponça (calvià). un total de 38 ex. en diversos grups, volant

cap al SO, el 29-iV (GAn).
Albufereta (Pollença). 5 ex. el 6-Vi (GAn).
Embassament de cúber (Escorca). 1 juvenil el 24-Vi (cAA,

MMA), 1 ex. el 9-iX (GAn). 3 ex. el 16-X (rES), 1 ex. el 29-
Xi i 30-Xii (ArB, Grc).

Artà. 31 ex. en formació, volant en direcció S, el 28-Viii (Muñ,
Art).

cap de ses Salines (Santanyí). 8 ex. Volant en direcció S el 31-Viii
(PAn), 4 ex. en direcció S el 17-iX (VEn, Qui).

El toro (calvià). 8 ex. mar endins, volant en direcció S, el 18-iX
(Mit).

Ses Fontanelles (Palma). 3 ex. el 21-iX, 1 ex. el 10-Xi, 5 ex. el 27-
Xii (Grc).

Golf de Son Gual (Palma). 1 ex. el 21-iX i 25-Xi, 3 ex. el 27-Xii
(Grc).

Embassament des Gorg Blau (Escorca). 3 ex. el 30-iX, 1 ex. el 31-
X, 2 ex. el 29-Xi (ArB, Grc).

Embassament de Son torrella (Escorca). 1 ex. el 31-X (ArB,
Grc).

Port d’Andratx. 1 ex. el 13 i 17-Xi (MAi, GDE, PnDr).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 16 i 20-ii. Postnupcial, 1 ex. el 26 i 27-Viii

(SEr).
Sa Dragonera: hivernada, 1 ex. el 28-ii, i 1, 11 i 15-iii. Postnupcial, 3 ex. el 23-iX

(GDE, PnDr). 13 ex. el 24-iX (MAY, ALc, rAY, PnDr), 1 ex.
el 2, 20 i 23-X (GDE, PnDr). 1 ex. el 13 i 17-Xi (MAi, GDE,
PnDr).

Es Pantaleu: (Andratx). 2 ex. el 23-iX (GDE, PnDr).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOz, PnAG).

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (MOz, PnAG).

Dates i ii 24-iii* iV 4-V* Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 13 11 9* 0 4* 5 4 8 23 18 15 2
Addaia 1 4 5 3 1 2 1 5 13 3 7 5

Eivissa: ses Feixes de talamanca (Eivissa). Hi són observats 2 ex. el 15-i
(MAr, cAr). 4 ex. el 22-Xi (MAr).
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Ses Salines (Sant Josep). S’hi observen 10 ex. el 16-i (MAr, cAA,
cAr, cAL, ESr, tuu, SEP, PAL). Hi és present entre el 18-Vi
i 16-Xii amb un màxim de 8 ex. el 23-Viii (GAA, MAr).

Bassa de sa rota (Santa Eulària des riu). Observacions entre el 26-
iii i 9-X amb un màxim de 2 ex. al mes de juny i juliol (MAr,
Grc, cAA).

Benirràs (Sant Joan). S’hi observen 25 ex. en pas el 20-iX (cAr,
MAr).

Portinatx (Sant Joan). Hi són observats 5 ex. el 20-iX en vol
(MAr, cAr).

Formentera: estanys Pudent i des Peix. S’hi observen 5 ex. el 17-i (cAr, MAr,
MSS, SLA, cAL). Hi és present entre el 27-Vii i 18-Xi amb un
màxim de 10 ex. el 20-iX (MEY; MAr).

Estanyets. 1 ex. el 5-Vi (MEY).
S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 20-i (cAr, cAL, MAr).

Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)
Estatus: estival moderat (MA) i no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i
escàs (ME-Ei-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Hi és present entre el 15-iii amb 1 ex. i el 3-Xi amb 1

ex. Enguany hi han criat 59 parelles. Observació de juvenils a
partir del 27-Vi. un màxim de 59 ex. el 30-Viii (Vic, riD,
PnAM).

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 31-iii (rES), 1 ex. el 25-iV
(VEn, Qui, BEn), 2 ex. l’1-iV (MMA, cAA), i 1 ex. el 20-V
(MAt).

Bassa de can Guidet (Palma). 1 ex. l’1-iV (Grc).
Son navata (Felanitx). 2 ex. el 15-iV (ADr). 1 ex. el 30-Vii

(Sun).
torrent de Sóller. 1 ex. el 23-V (cnt).
La Gola (Pollença). 1 ex. el 3-Vi (FiO, ctOG).
Golf de Son Gual (Palma). 2 ex. en vol a prop del golf el 21-Vi

(rOG). 1 ex. el 5-iX (Grc).
Golf i de Santa Ponça (calvià). 1 ex. el 21-Vii (GAn).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 20-Viii (Mun).

Cabrera: prenupcial, 2 ex. el 3-iV (MAt, PnAc).
Menorca: salines d’Addaia (Maó). Pas prenupcial, primer ex. el 22-iV

(GrG).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 27-Vi, cita estival (MEn).
Son Saura (es Mercadal). 18 ex. entre adults i joves de l’any el 12-

Vii (MEn, FLO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 8-iV (MAr, Grc, rOz). 1 ex.

l’11-V (MAr) i 14-iV (cAA). 1 ex. el 18 i 22-Vi (GAA, MAr).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. en vol el 29-iV (MAr).
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Formentera: estany Pudent. 8 ex. l’11-Viii, 4 ex. el 16-Viii, i 1 ex. el 20-iX
(MEY).

Ciconia nigra. cigonya negra
Estatus: migrant rar (MA-ME-Ei). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença). 1 ex. els dies

26, 27-iV i 3-V (GOrA).
S’Albufera. Pas postnupcial, 1 jove el 24-iX, 1 ex. el 10 i 14-X

(Vic, riD, PnAM; rES).
Esporles. 1 ex. el 6-X (PAn).
Aeroport de Palma. 1 ex. el 15-Xi (MOr).

Cabrera: 1 ex. el 23-iV (LLA).
Illa de l’Aire: 6 ex. el 6-V (ESc).
Eivissa: cala Salada (Sant Antoni de Portmany). S’hi observen 5 ex. en vol

el 16-iV (cAA).

Ciconia ciconia. cigonya , cigonya blanca (ME)
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-Ei). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 6-iii, i 3 ex. el 29-iii (Vic, riD, PnAM).

Puig de Son Martí (Alcúdia). 1 ex. el 6-iii (Muñ, Art).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 8-iii (rES).
Palma. 3 ex. a la carretera de Manacor el 24-iii (JAr).
Albercutx, Formentor (Pollença). 2ex. el 16-iV (GOrA).
cala Sant Vicenç (Pollença). 2 ex. l’11-iX (Pnn).
Port de Pollença. 1 ex. el 2-X (BuQ).

Cabrera: 1 ex. el 24-iii (FiO, GOn, PnAc).
Menorca: camí de rafal rubí (Maó). 1 ex. l’11-i (GrG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 28-iii (GAA).

Plegadis falcinellus. ibis negre
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-Ei). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (Vic,

riD, PnAM; GAn; Mun).

Dates i i iii 19*-iii iV V Vi 12*-Vii Viii 5*-iX X Xi Xii
Albufera 3 3 4 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0

Salobrar de campos. 1 ex. el 6-iX (MMM), 1 ex. el 31-X (Mun).

Platalea leucorodia. Bec planer
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
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Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asteriscs i, entre
parèntesis, exemplars aïllats (Vic, riD, PnAM; rES; GAn;
Mun; ALO).

Dates i i iii 29*-iV V 3-5-Vi 29-Vii Viii iX 6*-X X Xi Xii
Albufera 1 1 1 1 0 (1J) (1) 0 0 2 9 8 1

La Gola (Pollença). 1 juvenil el 15-Xi (FiO, ctOG).
Salobrar de campos. 2 ex. el 23-Xii (Mun).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. del 7-ii al 18-ii (MOz, PnAG).
Salines d’Addaia (Maó). 1 ex. del 7-ii al 11-iV (cAt, PnAG).

Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Phoenicopterus roseus. Flamenc
Estatus: estival no reproductor (Ei). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (Ei).
Migrant moderat (MA), escàs (ME-FO) i moderat (Ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (Vic, riD, PnAM; Mun; rES).

Salobrar de campos. un màxim historic de 365 ex. el 25-iX (rES),
i 203 ex. el 22-Xi entre ells aus amb anelles: grocs A7/2D i
A8/6P (algerians), blancs M236 i M437 (Sardenya, anellat com
a poll el 26-Vii-2008) i WDBH, WcHP (Sardenya, anellat com
a poll el 20-Viii-2011), X/JSH (Punta de la Banya-delta de l’E-
bre, anellat com a poll el 24-Vii-2011). Màxims mensuals
(GAn; Mun; Grc, MAr; rES; GOn; MMA, cAA; MAt,
nic).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 11 11 6 18 1 1 1 26 1 6 4 1
Salobrar 81 80 91 8 29 5 30 80 365 1 276 +

Estany de ses Gambes (Santanyí-ses Salines). 3 ex. el 19-i, entre
ells un au amb anella groga A30V (algerian) (MAt, LLD, FiO).

Bassa de can Guidet (Palma). 1 ex. el 5-iX (Grc).
torrent de na Borges. 1 ex. a un estany el 8-iX (PAY).
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 21-iX (Grc).
cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. surt a la mar amb rumb S i es

veu com 150 ex. entren a la Vall el 9-X (VEn, Qui).
Albufereta (Pollença). 3 ex. el 12-X (rES).

Cabrera: 1 juvenil el 14-X (ALV).
Menorca: salines velles de Fornells (es Mercadal). 2 ex. que romanen tot

l’hivern en aquesta localitat (GrG).
Salines d’Addaia (Maó). 1 adult del 19-Viii al 5-X (FLO).
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Albufera des Grau (Maó). 1 ex. del 2-iX al 26-X (PnAG).
Salines d’Addaia (Maó). 1 ex. de l’11-Xi al 30-Xi (MOz, PnAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxim històric amb 829 ex. el 16-iX.
Màxims mensuals (MAr, ESr, PAL, cAr, SEP, tuu, cAL,
Grc, rOz).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Ses Salines 160 91 40 44 7 44 88 657 829 516 409 359

Es Portitxol de Portinatx (Sant Joan). 1 juvenil és recollit exhaust
l’11-iX (MAr).

cala tarida (Sant Josep). 1 immadur és recollit exhaust el 14-X
(MAr).

Formentera: estany Pudent. Màxims mensuals (MAr, cAr, SLA, MSS, cAL;
MEY).

Dates i ii iii 23-iV* V Vi Vii 3-Viii* iX X Xi Xii
E. Pudent 48 5 3 3 6 23 14 18 +

Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-Ei-FO)
Estatus: migrant moderat.
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, s’han rebut 25 registres amb 319 aus (4/6/iV,

14/133/V, 7/180/Vi).
Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 155 ex. des del 27-iV

(2 ex.) fins al 5-Vi (21 ex.). un màxim de 37 ex. el 29-V
(GOrA).

talaia de Son Jaumell (capdepera). 3 ex. surten junts cap a la mar
en migració cap al nord el 8-V (MMA, cAA, VDL, MOA).

Darreres cites: 8 ex. l’1-Vi al Salobrar de campos, 2 ex. el 6-Vi a
l’Albufereta (Pollença) (GAn), i 1 ex. el 26-Vi al camí de s’Ar-
xiduc (Deià) (GOn).

castell del rei (Pollença). Se n’ha vist un pas de 145 ex. entre les
10:00 i les 14:00 hores, el 4-Vi (JiM).

Mortitx (Escorca). 1 mascle el 12-Vi (JAE).
Pas postnupcial, se n’han rebut 18 cites amb 80 aus (1/1/Vii, -

/Viii, 15/65/iX, 2/14/X); primer ex. el 17-Vii al port d’Andratx
(BAz), i darrers registres el 2-X amb 13 ex., dels quals 12 aus en
un grup compacte al toro (calvià) (rES, BEn, MAc). un
màxim de 23 ex. el 24-iX entre les 13:55 i les 18:30 h., en petits
esbarts el més nombrós dels quals és de 6 ex., a Santa Ponça
(calvià) (GAn).

cap de ses Salines (Santanyí). Màxims diaris d’aus sortint cap a la
mar amb rumb S (VEn, Qui, MMM, MOn).
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Dates 17-iX 18-iX 25-iX 1-X
cap de ses Salines 1 2 19 1

Mondragó (Santanyí). 6 ex. el 20-iX (AMG, PnMO)
cases Velles (Pollença). 1 ex. el 21-iX (MAt, FiO, FOS).
Bendinat (calvià). 2 ex. sobrevolant l’institut el 22-iX (BEn).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 12 i 14-iX (GOn, PnAc).
Menorca: sa roca (es Mercadal). 1 ex. és observat el 28-iV (MAc, BAz).

camí de tramuntana (es Mercadal). 8 ex. el 17-V (MEn).
cap de cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 5-Vi (cOL).
tordonell (Maó). 1 ex. el 25-Vi (MEn).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. és observat als conreus el 23-iX
(SEP).

Milvus migrans. Milà negre, milana negra (MA-Ei)
Estatus: estival no reproductor (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-
Ei) i rar (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, s’han rebut 20 cites amb 48 aus (9/30/iV, 11/18/V).

Albercutx i Formentor (Pollença). Se n’han vist 47 ex. des del 2-iV
(3 ex.) fins al 29-V (2 ex.). un màxim de 10 ex. el 27-iV
(GOrA).

Escorca. 1 ex. el 12-V amb una milana sobre es cosconar (Mun).
Pas postnupcial, s’han rebut 7 registres amb 9 aus (3/3/iX, 3/4/X,

1/2/Xi), primer ex. l’1-iX a Santa Ponça (calvià), 1 ex. el 25-iX
al pla de Lanzell (Vilafranca) (rES), 1 jove que surt en tren amb
una arpella i un falcó vesper el 25-iX a cap de ses Salines (San-
tanyí) (VEn, MMM, MOn, Qui), 1 ex. l’1-X a calvià (GAn),
2 ex. el 12-X al caló de Ferrutx (Artà) (ALO), i darrer registre el
2 ex. 8-Xi al coll des Vidriers (Son Servera) (cLD).

Hivernada, 1 ex. el 20-Xii a Alcanada (Alcúdia) (rES).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 5-V. Postnupcial, 1 ex. el 3-iX (GDE, PnDr).
Menorca: camí de tramuntana (es Mercadal). 1 ex. el 23-iV (cOL).

Aeroport (Maó). 1 ex. el 23-V (ESE).
camí de Mongofra nou (Maó). 1 ex. el 25-Vi (MEn).

Eivissa: Sant Mateu d’Albarca (Sant Antoni de Portmany). Hi són observats
31 ex. el 9-iV (Grc).

Forada (Sant Antoni de Portmany). 1 ex. el 27-Xi (MAr).
Formentera: can Marroig. 4 ex. el 24-iii (FOc).

Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-Ei-FO)
Estatus: sedentari escàs (MA-ME). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-Ei-FO).
Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: enguany s’hi han localitzat 19 parelles territorials, una manco que

al 2010 (20 parelles) i 4 manco que al 2009 (23 p.). La distribu-
ció és molt similar als darrers anys, amb el gruix de colles dins
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el termes de Santa Maria, Bunyola, Esporles, Alaró, Valldemos-
sa, Llucmajor (1) i Artà (1). Enguany, s’han observat exemplars
reproductors amb dificultats per localitzar parella, fet que pot
donar-se en poblacions petites. De les 19 colles territorials loca-
litzades, 16 van efectuar posta (84 %) i 13 (68 %) van treure
algun poll. Algunes dades de productivitat experimenten una
lleugera recuperació respecte de la mitjana de la darrera dècada.
En total van volar 26 polls. Fins a 3 d’ells es van haver de res-
catar en el moment del marcatge. En un cas, 1 ex. es va quedar
sense pares (s’alimentava d’un germà mentre els esperava!) i
altres 2 estaven lligats al niu amb cordes i plàstics. Es van mar-
car 10 exemplars amb emissors i fins a 25 amb anelles i marques
alars de color taronja (ADr).

Mortitx (Escorca). 3 ex. el 13-iii volant cap al n (Mun).
Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença). Se n’han vist 54

ex. des del 2-iV (3 ex.) fins al 29-V (1 ex.). un màxim de 7 ex.
el 9-V (GOrA).

Cabrera: 1 ex. el 21-iX (GOn, PnAc).
Sa Dragonera: 1 ex. amb 18 voltors lleonats el 28-iii (McM, PnDr). 3 ex. el 2-

iV (PAS, SEV, McM. PnDr), 1 ex. damunt la cova des Moro el
27-iV, i 25-iX (GDE, PnDr).

Eivissa: es Fornàs (Sant Antoni de Portmany). 1ex. el 7-X (SEP).

Haliaeetus albicilla. Àguila marina
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Neophron percnopterus. Miloca, moixeta voltonera (MA-Ei-FO)
Estatus: sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (Ei).
Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.
Mallorca: pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 2

registres d’1 ex. els dies 1-V i 13-V (GOrA).
Palmanyola (Bunyola). 1 ex. l’11-V (MOL).
Albarca (Artà). 1 ex. el 12-Vi (MMA, cAA), 2 adults l’11-Vii

(ADr).

Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-Ei-FO), voltor (ME)
Estatus: accidental (MA-ME-Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: puig de randa (Llucmajor). 12 ex. el 3-Vii (HEr).

cúber (Escorca). 45 ex. el 9-iX (GAn).
Sa Dragonera: màxims diaris (GDE; WYn, Gui, McM, SEV; PAS; MAO, LAr;

BOY; “Amics de Puigpunyent”, PnDr).

Dates 19-iii 28-iii 2-iV 17-iV 9-V 11-Vi 5-Vii 14-iX 1-Xi
Dragonera 45 37 30 43 28 27 21 6 15
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S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. trobat mort en avançadíssim estat de descom-
posició el 2-ii, portava dues anelles, la metàl·lica Spain 1110012
i la de PVc de color groc amb codi JFF, anellat al Pn del torcal
(Màlaga) al desembre de 2010 (MAr).

Aegypius monachus. Voltor negre, voltor (MA-Ei-FO)
Estatus: sedentari escàs (MA). Accidental (ME-Ei).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: serra de tramuntana. Aquest 2011 ha estat de rècord, perquè han

volat, com a mínim, 10 polls, xifra que supera les de 2008 i
2009, en què en van volar 9. Es van localitzar 16 parelles terri-
torials de les qual 13 van efecturar la posta, de la qual van oclu-
sionar 10 ous, els polls dels quals van surar. La climatologia va
beneficiar-los, ja que hi hagué absència de pluja durant la incu-
bació i les primeres setmanes de vida dels polls (Mun)

Muntanya de Montcaire (Fornalutx). 40 ex. el 31-V (GOn, MAu).
cúber (Escorca). un esbart de 23 ex. el 9-iX (GAn).

Sa Dragonera: 1 ex. el 9 i 20-Xi (rAY, PAS; GOn, PnDr). 5 ex. aprofitant una
tèrmica amb un grup de 37 voltors lleonats, 26 àguiles calçades
i 2 falcons el 28-iii (WYn, Gui, McM, SEV, GDE, PnDr).

Circaetus gallicus. Àguila marcenca
Estatus. migrant rar (MA-ME). Hivernant rar (ME). Accidental (Ei-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 8-iii a calvià (BEn).

Albercutx i Formentor (Pollença). Hi ha 2 registres d’1 ex. els dies
4 i 5-V posiblement la mateixa au (GOrA).

Pla de Lanzell (Vilafranca). 1 immadur molt blanc el 12-V (rES).
1 ex. el 6-Viii (rES, VEn, Qui).

Blanquer de Maria de la Salut. 1 ex. el 30-Viii (rES).
Sineu. 1 ex. el 30-iX (Sun).
Aeroport de Palma. 1 ex. l’1-X (nic; MAt).
cap de ses Salines (Santanyí). 2 ex. agafant alçada per, posterior-

ment, partir cap a cabrera el 9-X (VEn, Qui).
Menorca: Son Planes (ciutadella). 1 ex. el 13-V (JuL).

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d’aigua (ME), pilot d’àdenes (Ei)
Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-FO) i rar (Ei). Migrant
moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 14 parelles. Obser-

vació de còpules el 26-iii, i juvenils el 15-Vi. un màxim de 68
ex. el 19-i (Vic, riD, PnAM). Se n’han sentit meulos (crits)
nupcials el 26-ii (MMA).

Salobrar de campos. 2 ex. el 7-V (MAt, nic). un ex. arribant amb
menjar a les urpes es tira dins un salicorniar el 28-V (rES), 1
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parella i 6 juvenils el 14-VII (RES, MUN). 18 ex. gairebé tots
juvenils posats junts abans de la sortida del sol a sa Barrala el
28-VIII (RES). Màxims mensuals (GAN; MUN; RES; GRC,
MAR; MON).

Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 183 ex. des del 27-III
(6 ex.) fins al 5-VI (1 ex.). Un màxim mensual i dates extremes
amb asterisc (GORA).

Blanquer de Maria de la Salut. Màxims mensuals (RES).

Dates I II 11**-27*-III III IV V 5*-21**-VI VII 10*-VIII IX X XI XII
Salobrar 20 40 7 + + 2 + 2+6J 18 20 4 5 10
Albercutx 6* + 28 8 1*
Blanquer 1�** 1�1� 8 3 6** 2* 2�3� 2 3

Albufereta (Pollença). Hivernada, 1 ex. el 16-I (MUN). 2 ex. el 24-
IX (RES).

Prat de Sant Jordi. Hivernada, 1 ex. els dies 30-I (MUN) i 25-II
(RES).

Pas prenupcial, 1 ex. el 8-III a Formentor (Pollença) (MUN). 1
mascle el 9-III a Moncaire (Fornalutx) (MUN), i 1 femella l’11-
III i 1 parella el 25-III ambdós al Blanquer de Maria de la Salut
(RES). Darrers registres, 1 parella l’1-V a Son Perot (Llubí)
(RES).

Pla de Lanzell (Vilafranca). 1 ex. el 8-IV (MMA, CAA). 6 ex. (3�,
1�, 2 juvenils) el 14-VII (RES).

Mondragó (Santanyí). 1 ex. a s’Amarador el 29-IV (AMG).
Pas postnupcial, se n’han rebut 8 cites amb 40 aus (5/34/IX, 3/6/X),

primers registres el 4-IX amb 1 mascle al prat de Sant Jordi
(Palma) (AMG), 2 ex. el 24-IX a Santa Ponça (Calvià) (GAN),
i darreres cites, 1 ex. l’1-X a la colònia de Sant Jordi (ses Sali-
nes) (MAS), i 1 ex. el 8-X al cap de ses Salines (Santanyí)
(RES).

Cap de ses Salines (Santanyí). Màxims diaris sortint cap a Cabre-
ra (VEN, QUI, MMM, MON; RES; MAT).

Dates 17-IX 18-IX 25-IX 1-X 2-X 8-X
Cap de ses Salines 6 20 7 2 3 1

Península de Formentor (Pollença). 5 ex. el 21-IX (MAT, FIO,
FOS).

Cabrera: prenupcial, 5 cites d’1 ex. del 3 al 21-IV (MAT, GON, PNAC;
FIO). Postnupcial, 5 registres amb 35 aus, del 12-IX (1 ex.) al 3-
X (1 ex.) amb un màxim de 24 ex. el 20-IX (GON, PNAC).

Menorca: Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 26-VI, darrera cita del pas prenup-
cial (COL).
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Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 25-X, primera cita del pas post-
nupcial (cAD).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observacions d’1 femella entre el 28-iii i
8-iV (MAr, GAA, rOz, Grc). Darrer registre prenupcial el
30-iV amb 1 femella (GAA). Entre el 20-iX i 20-X es fan obser-
vacions aïllades d’1 femella i 1 mascle (GAA, MAr).

S’Espartar: (Sant Josep). 1 femella el 24-iX (MAr).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 8 i 9-iV (DEL), i 1 femella el 23-iV (MAr,

SLA).

Circus cyaneus. Arpella pàl·lida, esparver d’albufera (MA-Ei-FO), arpella d’al-
bufera (ME).
Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA-Ei). Migrant escàs.
Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernada, 2 ex. surten del dormidor a sa Barrala (campos) el 7-i

(VEn, Qui), 1 ex. el 19-i al Salobrar de campos (GOn), 1 ex.
el 24-i al prat de Sant Jordi (Palma) (VEn), 1 ex. a la serra dels
Pins (Bunyola) el 3-ii (GOn), 1 mascle adult el 20-ii al cap de
ses Salines (Santanyí) (rES).

Pas prenupcial, s’han rebut 4 registres amb 5 aus (3/4/iii, 1/1/iV).
Primeres cites, 1 ex. el 4-iii al Salobrar de campos (GAn;
MOn), 1 femella el 16-iii i 2 femelles el 25-iii ambdues al
blanquer de Maria de la Salut (rES), i 1 ex. el 27-iii al cap de
catalunya (Pollença) (BAz, PAi).

S’Albufera. Hivernada, un màxim de 3 ex. l’11 i 14-i. Darrera
observació prenupcial el 18-iV amb 1 mascle. Postnupcial, pri-
mer ex. l’1-iX (Vic, riD, PnAM; PAt), un màxim d’1 mascle
i 1 femella l’11-Xi (GAn), i 2 ex. a Xii (Vic, riD, PnAM;
VEn, Qui, BEn). 1 femella i 1 jove el 25 i 27-Xii (BEn, VEn,
Qui, Qun, nic).

Pas postnupcial, se n’han rebut 6 registres amb 8 aus (1/1/Viii,
2/2/iX, 0/0/X, 3/5/Xi). Primeres cites, 1 ex. el 26-Viii al Salo-
brar de campos (Mun).

cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 18-iX (MAt).
Puig de s’Evangèlica (Andratx). 2 joves el 20-Xi, i 1 ex. el 18-Xii

(BAz).
Sa Dragonera: 1 ex. el 20 i 23-Xi (GOn, PnDr).
Menorca: punta de s’Escullar (ciutadella). 1 ex. l’11-iV (PAB).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 femella el 6-i i 25-iii (GAA,

cAA, Grc) i 1 ex. el 3-iV (cAA). Postnupcial, 1 femella el 8-
Xi (MAr).

Circus macrourus. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-Ei-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

157



AnuAri OrnitOLòGic
DE LES BALEArS 2011

Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d’albufera (MA-Ei-FO)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-Ei-FO). cria accidental el 2001, 03 i 04 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, se n’han rebut 16 registres amb 29 aus (1/1/iii,

9/16/iV, 4/9/V, 2/4/Vi).
S’Albufera. Primer ex. el 6-iii (Muñ, Art).
Albercutx i Formentor (Pollença). Se n’han vist 16 ex. des del 7-iV

(1 ex.) fins al 3-V (2 ex.). un màxim de 6 ex. el 22-iV (GOrA).
Blanquer de Maria de la Salut. 2 ex. (��) el 13-iV (rES, VEn,

SuA, AMn), 1 mascle el 14-iV (MMA, cAA), 4 mascles adults
el 16-iV (rES).

Salobrar de campos. 3 ex. el 7-V (MAt, nic). Mascle adult i
femella subadulta, el mascle ataca una àguila calçada fent-la
fora, després arriba la femella i es posen a cridar i fer parades
nupcials, el 28-V (rES). 1 mascle i 1 femella el 4-Vi (MOn).
Darrer registre l’1-Vi amb 2 ex. (GAn).

Pas postnupcial, se n’han rebut 9 cites amb 11 aus (3/3/Vii,
5/7/Viii, -/iX, 1/1/X).

Salobrar de campos. Primera observació el 8-Vii amb 1 mascle
(GAn; MOn) i darrer ex. el 31-X (Mun), 1 ex. el 8-Vii
(MOn), 1 femella el 14-Vii (rES, Mun), 2 juvenils i 1 feme-
lla el 6-Viii al mateix lloc on el mes de maig una colla defensa-
va territori (rES, MMM, VEn, Qui).

Portitxol (Palma). 1 ex. entrant des de la badia el 2-Viii (MAt).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 15-Viii (BAz).
S’Arracó (Andratx). 1 ex. el 21-Viii (BAz).

Menorca: prat de Binimel·là (es Mercadal). 1 ex. el 14-iV (PEr).
S’Ermita (Ferreries). 1 mascle el 18-V (MEn, PiO).
Milà (Maó). 1 ex. el 4-iX, primera cita en pas postnupcial (FLO).

Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 5-iV (ESc).
Eivissa: Sant Antoni de Portmany. 1 femella a la carretera d’Eivissa, l’1-V

(MAr).
cala comte (Sant Josep). 1 mascle el 18-iV (cAA).

Formentera: caló de Sant Agustí. 1 ex. el 26-Viii (nic).

Accipiter gentilis. Astor (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Accipiter nisus. Esparver, falcó torter (MA-Ei-FO), falcó torder (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-Ei-FO). Migrant escàs (MA-ME-Ei) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernada, 1 ex. el 8-i a s’Alqueria Blanca (Porreres) (MOn).

Pas prenupcial, se n’han rebut 11 registres amb 18 aus (2/3/iii,
8/15/iV, 1/1/V).

Bunyola. 1 ex. el 7-iii a sa comuna (ADr).
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Albercutx i Formentor (Pollença). Se n’han vist 18 ex. des del 13-
iii (1 ex.) fins al 1-V (1 ex.). un màxim de 3 ex. el 9-iV
(GOrA).

Pas postnupcial, se n’han rebut 7 cites amb 7 aus (5/5/iX, 2/2/X).
Primeres cites, 1 ex. el 13-iX al coll des coloms, a ternelles
(Pollença) (Mun), 1 ex. el 18-iX al cap de ses Salines (Santan-
yí) (VEn, Qui), 1 ex. el 22-iX a ca s’Hereu Mas (campos)
(ADr), 1 ex. el 24-iX a cala rafeubetx (calvià) (BEn, Mit),
1 mascle el 30-iX a l’embassament del Gorg Blau (Escorca)
(Grc, ArB); i darrers registres, 1 ex. el 5-X a la vall de Mortitx
(Escorca) (GAn), i 1 ex. el 19-X a s’Albufera (Vic, riD,
PnMA).

Hivernada, 1 ex. el 4-Xii i 25-Xii (VEn, Qui, Muñ, BEn).
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 20 i 23-iii (FiO, GOn, PnAc). Postnup-

cial, 1 ex. el 17 i 18-iX (GOn, PnAc).
Sa Dragonera: 1 ex. amb un grup de 20 voltors lleonats el 27-iii (Gui, PnDr).
Menorca: Salairó (Es Mercadal). 1 ex. el 15-i (FLO).

S’Albaida (Alaior). 1 ex. el 22-i (ESE).
Barranc de Son Fideu (Ferreries). 1 ex. el 4-Xii (ESc, FLO, PAB,

GrG, crr, Gri).
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Antoni de Portmany). 1 ex. el 7-i (GAA).

Pla de Sant Gelabert (Sant Antoni de Portmany). Observat 1 ex. el
13-i (GAA).

cala comte (Sant Josep). 1 ex. el 30-iii (cAA, BAz).
can toni d’en Jaume negre (Sant Joan). 1 ex. el 15-X (PAL,

GOM).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 6-iV (rOz, Grc, DEL).

Buteo buteo. Aligot
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-Ei-FO). Migrant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: hivernada inusual, amb un màxim de 3 ex. el 4-i a s’Albufera

(Vic, riD, PnAM). Darrer ex. el 27-ii a Marratxinet (Marrat-
xí) (PAn). Mes informació a VEntOSO & MuntAnEr (2011).

Pas prenupcial, se n’han rebut 35 cites amb 352 aus (6/28/iii,
15/286/iV, 13/37/V, 1/1/Vi). Primers registes, 1 ex. el 5-iii as
cabàs (Santa Maria) (ADr), 2 ex. el 5-iii a Santa Ponça (cal-
vià) (GAn), 3 ex. el 14-iii a Son Mísser (Llucmajor) (ADr), i
1 ex. el 25-iii a Son Fortè (Artà) (Muñ. Art). Darreres cites,
1ex. el 8-V surt a la mar volant cap al n a la talaia de Son Jau-
mell (capdepera) (MMA, cAA, VDL, MOA), 2 ex. el 12-V en
vol a la carretera Porreres-Llucmajor (rOG), 1 ex. el 20-V a
Palmanova (calvià) (BEn), i 1 ex. el 25-V a Sóller (ALO).

Albercutx i Formentor (Pollença). Se n’han vist 354 ex. des del 13-
iii (6 ex.) fins al 5-Vi (1 ex.). Màxims mensuals: 15 ex. el 27-
iii, 63 ex. el 10-iV i 58 ex. el 16-iV, 15 ex. el 15-V (GOrA).
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Valldemossa, 1 colla amb 2 juvenils volanders d’enguany el 30-Vi,
primera cita de nidificació a Balears de la rapinyaire més comu-
na i abundant a Espanya continental (Mrr).

Pas postnupcial, amb escasses cites, 1 ex. campejant el 25-Vii a
Son Hortolà (calvià) (LOP). 1 ex. el 4 i 18-Xi a Marratxinet
(PAn).

Sa Dragonera: 1 ex. el 14-i (GOn).
Menorca: Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 16-i (POn).

Son Gall (Alaior). 1 ex. el 30-i (POn).
Lluriac (es Mercadal). 2 ex. el 2-iV (POn, cOL).
Ferreries. 1 ex. el 27-Xi a la carretera general (FLO, GrG).

Eivissa: cala Portinatx (Sant Joan). S’hi observa 1 ex. el 20-iX (cAr,
MAr).

Buteo rufinus. Aligot rogenc
Mallorca: calvià, se’n va veure un exemplar al juliol de 2010. El registre es troba

pendent d’homologació pel comitè de rareses de la SEO/BirdLife. Aquesta au
d’origen Paleàrtic no figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer
registre del comitè a Balears.

Aquila pomarina. Àguila pomerània
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. un adult el 9-Vi. registre pendent d’homologació pel

comitè de rareses de la SEO/BirdLife.

Aquila chrysaetos. Àguila reial
Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Aquila fasciata (abans Hieraaetus fasciatus). Àguila coabarrada
Estatus: accidental (MA-ME-Ei). Extingit com a reproductor a Mallorca (darrer any
de cria 1964).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: enguany se n’ha iniciat un projecte de reintroducció per part de la

conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern de les illes
Balears. A mitjans de maig s’han alliberat 3 polls (2 mascles i 1
femella) i, al juny, un altre poll al nord de la serra de tramunta-
na, nascuts en captivitat i rescatats de nius, mitjançant hacking,
així com una parella d’exemplars ja volanders a principi de
desembre, tots ells cedits pels centres de recuperació de fauna
espanyols (Servei de Protecció d’Espècies).

Es Pagos (Porreres). 1 ex. campejant baixet el 12-X (MAc).
Port d’Andratx. 1 ex. el 16-Xi (rAY, PnDr).

Sa Dragonera: 1 jove damunt de na Miranda el 27-Xi, primera observació des de
la reintroducció (MAi, GDE, PnDr).
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cap registre rebut d’aus d’origen natural. Espècie sotmesa a homologació pel
comitè de rareses.

Aquila pennata (abans Hieraaetus pennatus). Àguila calçada, esparver (MA-
Ei-FO), soter (ME).
Estatus: sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (Ei). Migrant moderat (MA)
i escàs (Ei-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença). Se n’han vist 47

ex. des del 2-iV (1 ex.) fins al 29-V (1 ex.). un màxim de 9 ex.
l’1-V (GOrA).

Pas postnupcial, al cap de ses Salines (Santanyí). 2 ex. en direcció
S el 17-iX (VEn, Qui), 1 ex. el 18-iX (MAt), 4 ex. en direcció
S el 25-iX (VEn, Qui, MMM, MOn), 2 ex. surten a la mar el
2-X (VEn, Qui).

rafeubetx (calvià). 4 ex. el 24-iX (BEn, Mit).
El toro (calvià). 2 ex. en migració el 2-X (rES, BEn, MAc).
Península de Formentor (Pollença). 7 ex. agafant gran altura en

grup compacte el 12-X (rES).
Cabrera: pas prenupcial, 3 cites amb 4 aus, del 6 (2 ex.) al 18-iV (1 ex.)

(GOn). Pas postnupcial, 9 registres amb 11 aus, del 29-Viii (1
ex.) al 2-X (2 ex.) (SEr, GOn).

Sa Dragonera: hivernada, 1 ex. el 13-i (MOG, cLr, GDE, PnDr), 1ex. el 26-ii,
3 ex. l’1-iii, 1 ex. el 19-iii (GDE, PnDr). Prenupcial, 26 ex.
aprofitant una tèrmica amb un grup de 37 voltors lleonats, 6
voltors negres, i 2 falcons el 28-iii (WYn, Gui, McM, SEV,
GDE, PnDr), màxims diaris (PAS, SEV, McM; GDE; SEV,
PnDr).

Dates 28-iii 2-iV 9-iV 10-iV 17-iV
Dragonera 26 37 12 5 10

Postnupcial, 1 ex. de l’11 al 27-Viii (GDE, PnDr; GOn), 1 ex. del
3 al 30-iX, del 6-X (1 ex.) al 18-X (3 ex.) amb un màxim de 4
ex. el 13-X, 3 ex. l’1 i 13-Xi (GDE, MAi, PnDr) i 2 ex. del 17
al 27-Xi (GOn; GDE, PnDr), 3 ex. el 6 i 11-Xii (MAi, GDE,
PnDr).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 20-i (Grc, LOu, rOz). 2 ex. el
26-iii (cAA, Grc). Prenupcial, darrer ex. el 23-iV (GAA).
Postnupcial, 1 ex. de fase fosca el 16-iX (MAr, VEr).

cala Salada (Sant Antoni de Portmany). 2 ex el 16-iV (cAA).
Puig des camp Vell (Sant Antoni de Portmany). Darrer registre de

primavera el 26-iV amb 1 ex. de fase clara (MAr).
Es Murtar (Sant Joan). Primera observació postnupcial el 27-Viii

amb 1 ex. (MAr).
cala Xarraca (Sant Joan). 1 ex. en pas el 20-iX (MAr, cAr).
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cala Sant Vicent (Sant Joan). El 6-X és recollit per un pescador a
una milla de terra 1 immadur amb marques plàstiques, que havia
estat anellat com a poll a navarra el juny de 2010 (GAL, MAr).

Pla d’Albarca (Sant Antoni de Portmany). Observacions de l’1-Xi
al 23-Xii d’almenys 3 ex. diferents (2 ex de fase clara i un de
fase fosca) (MAr, iGL).

Puig d’en Durban (Santa Eulària des riu). S’hi observen 2 ex. el
12-Xii (MAr, GAL).

Serra des Forn nou (Sant Antoni de Portmany). 3 ex. (2 de fase
clara i un de fase fosca) el 14-Xii (MAr).

can Vic (Santa Eulària des riu). 2 ex. el 30-Xii (cAr).
S’Espartar: (Sant Josep). 1 ex. en pas el 27-iX (cAL).

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (Ei)
Estatus: sedentari rar (MA-ME). Hivernant rar (MA-Ei-FO). Migrant escàs (MA-Ei-
FO) i rar (ME). Extingit com a reproductor (Ei-FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, a Albercutx i Formentor (Pollença). 1 ex. l’1-V

(GOrA).
Maristany (Alcúdia). 2 ex. el 6-Vii (AMG), 1 ex. els dies 20-Viii,

10-iX i 19-Xi (Mun).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 6-Vi (GAn).
Banc d’Eivissa-rafeubetx (calvià). 1 ex. el 25-Viii (SAS, ESD).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 16-i (MAr, PAL, ESr, cAA,
SEP, tuu). Hi és present entre l’11-V i 16-Xii amb un màxim
de 2 ex. el 25-X i 8-Xi (GAA, MAr, SEP, tur).

Sa Conillera: (Sant Josep). És observat 1 ex. del 24-Viii al 14-Xi (cAL, riP,
MAr, cAr, GAL).

Formentera: estany des Peix. S’hi observa 1 ex. el 7-iii (MSS).
Estany Pudent. Darrer registre primaveral el 23-iV amb 1 ex.

(SLA, MAr). Postnupcial, 1 ex. el 24-iX (MEY).
caló de s’Oli. 1 ex. el 25-X (FOc).

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental. Falta informació. Extingit com a repro-
ductor (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Blanquer de Maria de la Salut. Màxims diaris (rES; MMA, cAA;

VEn, SuA, AMn; BAz, FrO; MOn; MAt, nic).
Albufereta (Pollença). Màxims diaris a can cullerassa (rES,

BEn).
Pla de Lanzell (Vilafranca). Màxims diaris (MMA, cAA).
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Dates 4-IV 6-IV 7-8-IV 10-IV 13-IV 16-IV 21-22-25-IV 27-IV 28-IV 29-IV 3-V 7-V 27-VII 10-11-VIII 27-VIII 6-IX
Maria 6 1� 3�4� 1�1� 8 2 1�1� 5 1� 8 5 1 1�1� 4�1J 4 2�

Albufereta - - - - - - - 6 - - - - - - - -
Lanzell - - - 4 - - - - - - - - - - - -

Palma. Postnupcial, 1 ex. el 17-X a la UIB (CLD).
Menorca: camí de Cavalleria (es Mercadal). 4 ex. el 5-V (MEN, BET).

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME)
i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: puig Major. 2 ex. el 30-I (RES, VEN, QUI).

Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença). Se n’han vist 30
ex. des del 2-IV (2 ex.) fins al 14-V (2 ex.). Un màxim de 7 ex.
el 16-IV (GORA).

Blanquer de Maria de la Salut. S’hi han vist joves a partir del 28-
VI. Fins a 32 ex. l’11-VIII (RES).

Cap de ses Salines (Santanyí). Màxims diaris sortint cap a Cabre-
ra (VEN, QUI, BEN, MMM, MON).
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Dates 10-iX 18-iX 24-iX 25-iX
cap de ses Salines 1 25 8 1

Sa Dragonera: un màxim de 25 ex. a diferents punts el 17-Viii (GOn, PnDr).
Sa Conillera: (Sant Josep). S’hi observa 1 ex. el 29-Viii (cAL).

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-Ei) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, se n’han rebut 18 registres amb 94 aus (2/3/iV,

15/90/V, 1/1/Vi).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 mascle el 20-V (MAt), i 1 femella

adulta el 25-iV (VEn, Qui, BEn).
S’Albufera. 1 femella el 10-V, 2 ex. el 13-V, 1 mascle el 19-V, 2

mascles el 24-V, 1 mascle el 7 i 10-Vi (Vic, riD, PnAM;
rES).

Blanquer de Maria de la Salut. 2 femelles el 27-iV (MOn),1 feme-
lla el 3 i 12-V (rES), 1 mascle el 7-V (MAt, nic), 6 ex. el 13-
V (GAn), 2 mascles i 7 femelles el 17-V, almenys 22 ex. el 22-
V, almenys 15 ex. el 25-V, almenys 12 ex. el 29-V (rES).

Pla de Lanzell (Vilafranca). 2 ex. (��) el 12-V (rES). 12 ex. el 24-
V (MOn; GAn).

Albufereta (Pollença). 3 ex. el 15-V (VEn, Qui, BEn, BAz).
Pas postnupcial, 1 ex. el 17-iX a s’Albufera (VEn), 1 jove el 20-iX

al blanquer de Maria de la Salut (rES).
Menorca: Aeroport (Maó). 2 ex. el 25-iV (ESE).

camí de tramuntana (es Mercadal). 23 ex. el 12-V (MEn).
Eivissa: ca na Portes (Sant Josep). 1 femella el 24-V (MAr).

Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i migrant rar (MA-ME). Accidental (Ei-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: hivernada, 1 ex. en vol de caça per damunt de les basses de la

carretera el 24-i al prat de Sant Jordi (Palma) (VEn).
Blanquer de Maria de la Salut. 1 ex. l’11-iii, 1 femella el 5-iV

(rES).
S’Albufera. Pas prenupcial, 1 mascle el 29-iii (Vic, riD, PnAM).

Pas postnupcial, 1 mascle hi és present a partir del 9-X (Vic,
riD, PnAM; VEn, Qui), 2 ex. caçant en equip a ran del canyet
a sobre des ras a darrera hora el 29-X (Mun). un màxim de 3
ex. el 22-Xi (Vic, riD, PnAM). 1 mascle i 1 femella el 25-Xii
(BEn, VEn, Qui, Qun).

cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 18-iX (MAt).
Salobrar de campos. 1 ex. el 25 i 26-iX (rES; Mun). 1 mascle a

sa Barrala l’11-Xii (rES, VEn).
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Pla de Lanzell (Vilafranca). 1 juvenil trobat ferit d’un dispar el 22-
Xi és entregat al cOFiB (rES).

Cabrera. 1 ex. del 4 al 8-X (AMn, LLA).
Menorca: Aeroport (Maó). 1 ex. el 14-ii. 1 femella el 19-iX (ESE).

Falco subbuteo. Falconet
Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). cria accidental el 1988, 89 i 90 (MA),
i 2003 (ME). Accidental (Ei). Selecció: fenologia i tots els registres a Ei-FO.
Mallorca: pas prenupcial, se n’han rebut 14 registres amb 49 aus (7/40/iV,

7/9/V). Primer ex. el 10-iV a Biniagual (Binissalem) (MAc).
Albercutx i Formentor (Pollença). Se n’han vist 46 ex. des del 15-

iV (3 ex.) fins al 20-V (1 ex.). un màxim de 12 ex. els dies 17 i
26-iV (GOrA).

camí de Llenaire (Pollença). 1 adult el 9-V (rES).
S’Albufera. 1 ex. el 18-V (Vic, riD, PnAM).
Pas postnupcial, se n’han rebut 13 cites amb 16 aus (1/1/Viii,

8/12/iX, 4/4/X). Primer ex. el 26-Viii a la carretera Santanyí-
campos (AMG). 1 ex. el 3 i 24-iX a Santa Ponça (calvià)
(GAn).

cap de ses Salines (Santanyí). Màxim diaris sortint cap a cabrera
(VEn, Qui, BEn, MMM, MOn; MAt).

Dates 17-iX 18-iX 24-iX 25-iX 2-X
cap de ses Salines 3 2 2 1 1

Golf de Bendinat (calvià). 1 ex. el 29-iX (BEn).
El toro (calvià). 1 ex. amb un grup de 12 falcons vespers el 2-X

(rES, BEn, MAc).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 15-X (VEn, BEn).
S’Albufera. 1 ex. el 27-X (Vic, riD, PnAM).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 2-X (FLO).

Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (Ei)
Estatus: estival moderat (MA-Ei). Migrant escàs (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Primer ex. el 22-iV, i un màxim de 60 ex. el 27-Vi

(Vic, riD, PnAM).
Petra. un esbart de 30 ex. caçant insectes sobre camps de blat el 9-

Vi (BAz).
Son Bosc (Muro). 45 ex. caçant insectes a la posta de sol el 19-Vi

(crO), el 23-Vi (AME), 25-Vi (MMA, cAA), i el 5-Vii
(MMA, MOA, SOA, nEG, Pui).

Península de Formentor (Pollença). Darrera cita, 1 juvenil el 12-X
(rES).

Cabrera: prenupcial, primera cita el 10-iV amb 3 ex. (SEr, MAt, PnAc).
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Sa Dragonera: prenupcial, primera cita el 28-iV amb 2 ex. (iGu, tAV, PnDr).
Darrer registre el 13-X amb 20 ex. (GDE, PnDr).

Menorca: Plans de cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 5-Vi (cOL).
Es Milocar (Ferreries). 1 ex. el 15-Vi (MEn).

Eivissa: sa rota (Santa Eulària des riu). 1 ex. el 20-V (MAr).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 22-Vi (MAr).

Es Vedrà: (Sant Josep). Primer registre de l’any el 4-iV amb 1 ex. (cAL).
Es Vedranell i es Vedrà: (Sant Josep). S’hi observen 81 ex. el 30-iX, i 89 ex. el 13-

X. Darrer registre de l’any de 7 ex. el 2-Xi (cAL, riP).

Falco biarmicus. Falcó llaner
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (Ei).
Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (ME-Ei). Hivernant escàs (Ei) i rar
(MA). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. un ex. depredent sobre camaverda el 2-iX (GAn).

Palma. 2 ex. caçant arnes grosses amb l’ajuda dels focus a la Seu el
26-Xi (MMA, cAA).

Sa Dragonera: 1 ex. el 8-ii (GDE). 2 ex. aprofitant una tèrmica amb un grup de 37
voltors lleonats, 26 àguiles calçades, i 5 voltors negres el 28-iii
(WYn, Gui, McM, SEV, GDE, PnDr), 1 ex. el 8-iV (GDE,
PnDr) i 28-iV (iGu, tAV, PnDr), 2 ex. el 17-Vi i 3 ex. el 3-
iX (GDE, PnDr).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. fent un picat contra una juia el 20-iX
(GAA).

Falco peregrinus calidus. Falcó, falcó reial (Ei).
Estatus: migrant e hivernant rar (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut.

Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Rallus aquaticus. rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (Ei)
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME-Ei). Migrant escàs (FO) i rar (Ei).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 50 parelles (Vic,

riD, PnAM).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. pasturant entre el canyet l’11-ii; és

la cinquena espècie de ràl·lid que es comptabilitza en aquest
lloc tan degradat (JAM). 2 ex. el 3-V (rES).

Albufereta (Pollença). 5 ex. el 7-V (Mun).
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Salobrar de campos. 4 ex. el 8-V (rES), 2 ex. el 14-Xi (Grc,
MAr).

Golf de Son Gual (Palma). 1 ex. el 27-Xii (Grc).
Menorca: salines d’Addaia (Maó). 1 poll el 10-Vi, primera dada de cria en

aquesta localitat (PAB).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 4-ii i 5-iV (GAA). 1 ex. el 19-X

(MAr).
Formentera: ses Bassetes. S’hi observa 1 ex. el 17-i (cAr, MAr, MSS, SLA,

cAL).

Porzana porzana. rasclet pintat, rasclet (MA-Ei-FO)
Estatus: hivernant escàs (ME-Ei) i rar (MA). Migrant escàs. Falta informació.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. l’1-iV (Vic, riD, PnAM).
Menorca: salines d’Addaia (Maó). 2 ex. el 20-iV (PAB).

Porzana parva. rascletó
Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar (ME). Accidental (MA-Ei-FO). Falta infor-
mació.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Porzana pusilla. rasclet menut, rasclet petit (MA-Ei-FO), rasclet gris (ME)
Estatus: accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: salines d’Addaia (Maó). 1 ex. el 20-iV. Vegeu-ne l’informe del

comitè de rareses de Balears.

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Gallinula chloropus. Polla d’aigua
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME) i escàs (Ei). cria des de 1995
(FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-Ei). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha criat 100 parelles, s’han

vist polls a partir del 12-V, i juvenils el 10-Vi (Vic, riD,
PnAM).

Golf de Son Muntaner (Palma). 51 ex. el 16-i, 19 ex. el 25-Viii
(Mun).

Golf de Son Vida (Palma). 5 ex. el 17-i (Mun).
Golf de Son Gual (Palma). 5 ex. el 18-i (Mun). 18 ex. el 21-iX

(Grc). 25 ex. el 25-Xi, 29 ex. el 27-Xii (Grc).
Salobrar de campos. 1 ex. el 19-i (GOn).
Prat de Sant Jordi (Palma). Més de 40 ex. el 25-ii (rES), 30 ex. el

7-iV (MMA, cAA).
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Maristany (Alcúdia). 7 ex. el 7-V, 12 ex. el 4-Vi, 25 ex. el 19-Xi,
30 ex. el 17-Xii (Mun).

Bassa de can Guidet (Palma). 2 ex. el 24-Viii (Mun).
Ses Fontanelles (Palma). 8 ex. el 21-iX, 1 ex. el 27-Xii (Grc).

Cabrera: trobades les restes d’1 ex. depredat al caló des Macs el 4-iV (GOn,
PnAc).

Eivissa: ses Feixes de talamanca (Eivissa). Hi són observats 8 ex. el 15-i
(cAr, MAr). 2 ex. el 24-ii (MAr).

Golf de roca Llisa (Santa Eulària des riu). 30 ex. el 15-i (MAr,
cAr). 24 ex. el 19-ii. Observació de polls a partir del 24-iV
(MAr).

riu de Santa Eulària. S’hi observen 8 ex. a la desembocadura el 15-
i (cAr, MAr).

Ses Salines (Sant Josep). S’hi observen 9 ex. el 16-i (cAr, cAL).
6 ex. el 14-ii i 9 ex. el 28-iii. Observació de polls a partir del 21-
iV (MAr).

Formentera: es Brolls. 1 adult amb 2 joves del 19 al 27-iX (MEY) i 4 ex. el 18-
X (2 d’ells immadurs) (MAr).

Porphyrio alleni. Gall faveret, gallet faver africà (MA-Ei)
Estatus: divagant. Selecció: tots els regitres rebuts.
Mallorca: aeroport de Palma. L’1-Xii hi és identificat un adult, que es con-

serva congelat, ja que va ser atropellat entre 4 i 6 dies abans.
Pendent d’homologació pel comitè de rareses de la SEO/Bird-
Life.

Porphyrio porphyrio. Gall faver
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME). reintroduït el 1991 (MA). Acciden-
tal (Ei-FO). cria des de 2000 (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha criat 100 parelles, s’han

vist còpules a partir del 30-iii, i polls el 17-V (Vic, riD,
PnAM).

Golf de Son Muntaner (Palma). 7 ex. el 16-i i 2 ex. el 25-Viii
(Mun).

Golf de Son Gual (Palma). 1 ex. el 18-i (Mun).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. els dies 24-i (VEn), 10-ii i 3-V

(rES). 1 colla l’11-ii (JAM).
Son navata (Felanitx). 2 ex. el 15-iV (ADr).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 4-Vi, 3 ex. el 20-Viii, 3 ex. el 10 i 24-

iX (Mun; rES).
Golf de Santa Ponça iii (calvià). 4 ex. el 18-Xii (rES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MAz, PnAG).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Ex. 4 5 5 3 3 4 2 3 1 2 4 1
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cala en Porter (Alaior). 1 adult i 2 polls el 21-V, primera dada de
cria en aquesta localitat (MEn).

Fulica atra. Fotja
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME) i
escàs (Ei). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-Ei-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha criat 50 parelles. un

màxim de 1.617 ex. el 14-i (Vic, riD, PnAM). 1 ex. leucístic
el 22-iV (MMA, cAA).

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (GAn; Mun; rES).
Maristany (Alcúdia). Se n’han vist polls de diferents edats el 7-V.

Màxims mensuals (Mun; rES; AMG).
Bassa de can Guidet (Palma). Màxims mensuals (GAn; Mun;

Grc).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufereta 137 + + + 85 102 + + + + 660 460
Maristany 1.080 300 130 + 170 270 90 350 1.290 + 675 235
can Guidet + 53 26 32 29 41 30 80 99 46 31 27

Golf de Son Muntaner (Palma). 54 ex. el 16-i, 48 ex. el 25-Viii
(Mun).

Golf de Puntiró (Palma). 3 ex. el 18-i (Mun).
Golf de Son Gual (Palma). 105 ex. el 18-i (Mun), 52 ex. el 21-iX,

61 ex. el 25-Xi, 88 ex. el 27-Xii (Grc).
Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 30-i (Mun), 22 ex. el 25-ii

(rES).
Estany des Ponts (Alcúdia). 9 ex. el 27-ii, 3 ex. el 15-iii (Mun).
Salobrar de campos. 2 ex. el 6-iX (GAn).
Bassa d’inca. 6 ex. el 10-Xi (Grc).
La Gola (Pollença). 6 ex. el 28-Xi (FiO, ctOG).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOz, PnAG).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc. (MOz, PnAG).

Dates i ii iii iV V Vi 4*-Vii Viii 9*-iX X 11*-Xi Xii
Albufera 1.361 1.438 1.186 310 437 751 1.601 1.428 2.124 2.685 2.404 2.491
Addaia 118 118 180 100 102 2 1* 0 4* 0 53* 35

Eivissa: Golf de roca Llisa (Santa Eulària des riu). Hi són observats 3 ex.
el 15-i i 19-ii (cAr, MAr).

Bassa de sa rota (Santa Eulària des riu). S’hi observen 2 ex. el 15-
i (MAr, cAr). Hi és present del 24-Viii al 11-Xii amb un
màxim de 10 ex. el 19-Xi (MAr).

169



AnuAri OrnitOLòGic
DE LES BALEArS 2011

Ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 23-Viii
amb 3 ex. (MAr). Hi és present del 27-iX al 10-Xii amb un
màxim de 13 ex. el 10-Xii (MAr, GAA).

Formentera: es Brolls. Se n’observen del 19 al 27-iX amb un màxim de 2 ex. el
26-iX (MEY, MAr), 7 ex. el 18-Xi (MAr).

Fulica cristata. Fotja banyuda
Estatus: sedentari rar (MA).
Selecció: tots els regitres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha criat 4 parelles, s’han vist

nius a partir del 26-ii, polls el 16-V (Vic, riD, PnAM; Mun;
MMA).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 32 11 7 + 3+P 18 8 9 9 6 6 8

Grus grus. Grua, grulla (FO)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-Ei). Migrant escàs i rar (Ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de campos. Màxims mensuals (Mun; Sur, MAS; VEn,

Qui; MMM; MOn).
S’Albufera. Màxims mensuals (Vic, riD, PnAM; Muñ. Art;

rEu).

Dates i 6**-27*ii iii 16-iii* iV-V Vi Vii Viii iX 26**-30*-X 1*-Xi 27-Xii*
Salobrar 11 14* 6* 12 6
Albufera 7** 19 1* 5** 6*

Albufereta (Pollença). Hivernada, 7 ex. el 2-i (VEn, Qui).
Palma. 2 ex. entrant des de la badia l’11-i (VEn).
Pas postnupcial, uns màxims d’un esbart de 22 ex. en vol cap a

Eivissa el 3-Xi a Son Hortolà (calvià) (LOP, crE). 12 ex. el 12-
Xi al Salobrar de campos (MMM). 43 ex. en vol cap el WnW
a Santa Ponça el 13-Xi (calvià) (GAn, MOn). 16 ex. en vol cap
al S el 16-Xi a cala Millor (Sant Llorenç) (nAV).

Port d’Andratx. 4 ex. en vol el 24-Xii (BAz).
Menorca: Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 16-i (POn, cOL).

Sant Lluís, 46 ex. el 4-X sobrevolant la població (PiO).
S’Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 18-X (FLO).
trebalúguer (Sant Lluís). 27 ex. el 12-Xi (ESE).
Es castell. 5 ex. el 16-Xi a la carretera de Sant Lluís (cru).
Salines d’Addaia (Maó). 7 ex. el 7-Xii (ESE, FLO).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 16-i (PAL, MAr, tuu, cAA,
SEP, ESr).

cap nunó (Sant Antoni de Portmany). 5 ex. en vol el 29-iii (GAA).
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Sa Conillera: (Sant Josep). 1 i 2 ex. el 14 i 20-Xii, respectivament (cAL, riP).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-Ei-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Palma. 1 ex. el 12-ii i 1-iii a ciutat Jardí (McM), 1 ex. el

12-iii a la platja des Portitxol (GAn).
Salobrar de campos. 1 ex. el 13-ii (Mun; Muñ, Art), 4-iii

(GAn; MOn), i 8-iii (BAz).
colònia de Sant Jordi (Ses Salines). 5 ex. el 27-ii a l’illot Gros

(BOc).
S’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i exem-

plars aïllats entre parèntisis. un màxim de 75 ex. el 17-Viii
(nou rècord a Balears) (Vic, riD, PnAM).

Dates i ii 23-iii* 31-iii* iV 12 i 21-V Vi 24-Vii* Viii iX X 3-Xi* 1-Xii
Albufera 0 0 1 2 0 (1) 0 1 75 + 6 6 (1)

Menorca: Binimel·là (es Mercadal). 1 ex. el 6-Vi (JuA).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 2 ex. hi són observats de l’1 al 3-iV (ESc).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 immadur el 13-iX (MAr).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (Ei)
Estatus: estival moderat (MA-Ei), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA), rar (Ei).
Migrant moderat (MA-ME-Ei). Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 236 parelles, s’han vist ous a par-

tir del 10-iV i polls de l’1-V. Màxims mensuals i dates extremes
amb asterisc (Vic, riD, PnAM; GAn; MMA, cAA).

Salobrar de campos. Hi és present tot l’any. Màxims mensuals
(GAn; Mun; Grc, MAr; rES; GOn; MOn).

Salines de sa Vall (ses Salines). 8 colles covant el 21-iV i polls de
totes les edats el 14-Vii (Mun). Màxims mensuals (Mun;
ALO).

Prat de Sant Jordi (Palma). Màxims mensuals (Mun; rES; MMA,
cAA; MAt, nic).

Dates i ii iii iV V 7*-V Vi Vii Viii 7*-iX X Xi Xii
Albufera 56 39 26 60 74+P + + + 62 76 19 128 21
Salobrar 2 20 2 + 142 + + 170 115 140 46 60 54
Salines V. 3 + 50 + + 9 32 35 40
Sant Jordi 19 11 11 16 10 3* 0 0 0 2* + 16 +

Bassa de can Guidet (Palma). nova localitat de nidificació amb
l’observació d’1 adult incubant el 5-Vi (GAn) i 1 parella amb 1
poll el 28-Vi (Grc). 16 ex. el 6-iii (Mun). 1 ex. el 13-iV
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(Grc). 4 ex. el 5-Vi (GAn). 2 ex. l’11-Vii (Grc) i el 18-Vii
(GAn).

La Gola (Pollença). 1 ex. del 2 al 7-iV, 7 ex. el 22-iV (FiO, Sur,
ctOG).

Port d’Andratx. 5 ex. el 20-iV (McM, PnDr).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 7-V (Mun). 28 ex. el 6-Vi (GAn).
Maristany (Alcúdia). 2 ex. el 4-Vi, 2 ex. el 20-Viii, 6 ex. el 25-iX

(Mun).
Port de Sóller. 2 ex. el 10-Vii (FiO, MAt).
Ses Fontanelles (Palma). 2 ex. el 21-iX (Grc).

Cabrera: prenupcial, dos esbarts de 16 i 5 ex. el 27-iii. 1 ex. el 9 i 14-iV.
Postnupcial, 1 ex. el 5-iX (GOn, PnAc; FiO).

Sa Dragonera: 12 ex. al freu el 22-iV (GDE, PnDr).
Menorca: Addaia (Maó). Enguany no n’ha criat cap parella en aquesta loca-

litat. (PAB). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc
(MOz, PnAG).

Dates i ii 18-iii* iV V Vi Vii Viii 2-iX* X Xi Xii
Ex. 0 0 2 56 34 26 3 1 1 0 0 0

Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 18 ex. hi són observats entre el 5 i el 7-V (ESc).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Hivernada, 1 ex. hivernant el 16-i (MAr,

cAr), 1 ex. el 14-ii (MAr). Observació de polls a partir del 4-
Vi (GAA). Observacions postnupcials fins al mes de desembre
(GAA, MAr).

Sant Josep. 1 ex. el 8-iV a l’illot de na Bosc (Grc, rOz, DEL).
Formentera: estany Pudent. Hi són observats 20 ex. el 29-iii (MAr, SLA). Se

n’han vist almenys 4 pollades d’1 a 4 polls el 7-Vi (MEY).

Recurvirostra avosetta. Bec d’alena, alena (MA-Ei-FO)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-Ei). Migrant escàs.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de campos. Observació de polls a partir del 7-V (MAt,

nic), i juvenils el 28-Vii (rES). Màxims mensuals (GAn;
ADr; Mun; Grc, MAr; rES; GOn).

S’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (Vic,
riD, PnAM; Mun; PAt).

Dates i ii iii 28*-iV V Vi Vii Viii 2*-iX X Xi Xii
Salobrar 50 73 175 95 118 + 460 374 290 114 175 120
Albufera 2 3 + 1* 0 0 0 0 1* 4 11 +

Salines de sa Vall (ses Salines). 5 ex. el 13-ii (Mun).
Menorca: es Prat (es Mercadal). 1 ex. el 19-iX (FLO).

Salines d’Addaia (Maó). 2 ex. el 18-iii i 1 ex. el 24-V (MOz,
PnAG). un màxim primaveral de 5 ex. el 7-V (PAB).

172



AnuAri OrnitOLòGic
DE LES BALEArS 2011

173



AnuAri OrnitOLòGic
DE LES BALEArS 2011

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, hi és present del 25-iV al 23-
Vi amb un màxim de 4 ex. el primer dia (MAr). Postnupcial, 1
ex. els dies 2-Vii (GAA), 8 i 23-Xi (MAr, SEP, tuu).

Badia de Portmany (Sant Antoni de Portmany). 1 ex. a la mar el 2-
Xi (cAL, riP).

Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, xebel·lí (Ei)
Estatus: sedentari abundant (MA-Ei) i moderat (ME-FO). Hivernant i migrant escàs
(MA-ME-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi ha criat 65 parelles. Observació d’ous a

partir del 8-V, i de juvenils el 27-V. uns màxims de 31 ex. el 14-
i, 81 ex. el 20-ii, 180 ex. el 27-X (Vic, riD, PnAM).

Pla de Lanzell (Vilafranca). 6 ex. el 17-i, 2 ex. el 17-iV (ADr).
Manacor. un esbart de 28 ex. el 17-i a can Salero (ADr).
Es Puig (Manacor). 25 ex. el 5-ii (ADr).
Salines de sa Vall (ses Salines). 60 ex. el 13-ii, 35 ex. el 26-iX

(Mun).
Salobrar de campos. 30 ex. el 31-iii. S’hi va trobar un niu amb 2

ous el 21-iV (Mun).
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 21-iV (Mun).
Son Bosc (Muro). 4 colles (un niu amb 2 ous, 1 adult amb 2 polls,

1 ex. fent-se el ferit i una colla cantant) el 17-Vii (ADr).
cap de ses Salines (Santanyí). un esbart de 12 ex. arriba vorejant

la costa i 2 d’ells surten a ran de la mar cap a cabrera l’1-X
(VEn).

Menorca: na Vermella (Maó). S’hi localitza un niu abandonat amb 2 ous el 5-
Vi (JuL).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’hi troba un niu amb ous i 1 adult el 23-
Vi (MAr).

Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-Ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, primera cita el 15-iV amb 2 ex. i darrer

registre el 20-V amb 3 ex. un màxim de 5 ex. el 18-iV (Vic,
riD, PnAM; rES).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 15-iV (VEn).
Salobrar de campos. 2 ex. fent cants nupcials el 8-V, 1 ex. el 15-V

(rES).
Menorca: aeroport (Maó). 1 ex. el 16-iV (ESE).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Hi són observats 3 ex. el 10-V (GAA).

Glareola nordmanni. Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d’ala negra (MA-
ME-Ei-FO).
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
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cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit
(ME). Estatus: sedentari escàs (MA). Estival escàs (ME) i rar (Ei). Hivernant escàs
(MA) i rar (Ei). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (Ei-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat 60 parelles. Observació de

polls a partir del 9-V, i juvenils el 7-Vi. Màxims mensuals (Vic,
riD, PnAM; GAn).

Salobrar de campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAn; Mun; rES; MAt, nic).

Prat de Sant Jordi (Palma). Màxims mensuals (Mun; rES; VEn;
Grc; MMA, cAA; MAt, nic).

Dates i i iii iV V 7-V* 1-Vi*8-Vii* Viii 7*-iX X Xi Xii
Albufera 9 4 11 6 + + 13 35 20 52 12
Salobrar 1 7 2 1 1 2 7* 4* 37 57 7 + 8
Sant Jordi 14 4 16 4 10 1* 0 0 0 28* 18 15

Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 13-ii (Mun).
Bassa de can Guidet (Palma). 2 ex. el 6-iii, 2 ex. l’11-V (Mun),

3 ex. el 28-Vi (Grc), 1 ex. el 24-Viii (Mun).
La Gola (Pollença). Hi és present del 3-iV al 5-Vii. nova localitat

de cria amb 1 parella amb 3 polls, parades nupcial a partir del 6-
iV, polls del 5-Vi i finalment se’ls veu sortir de la Gola amb 2
polls cap a la platja el 5-Vii (FiO, Sur, Hun, ctOG).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 7-V (Mun). 3 ex. el 6-Vi (GAn).
Depuradora de Vilafranca. 11 ex. el 24-V, d’entre els quals quatre

joves (GAn).
cúber (Escorca). 1 ex. el 27-V (GAn).

Menorca: salines d’Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes
amb asterisc (MOz, PnAG; PAB).

Dates i ii 3-iii* iV V Vi Vii Viii iX 2-X* Xi Xii
Ex. 0 0 8 20 5 9 8 9 11 4 0 0

Sa Mesquida (Maó). 2 adults i 3 polls el 20-V (PiO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Hi són observats 9 ex. el 16-i i 26-iii

(ESr, PAL; Grc, cAA). 6 ex. dels quals dos són juvenils el 18-
Vii, 1 ex. el 8-Xi (MAr).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 8 i 9-iV (DEL), 2 ex. el 23-iV (MAr,
SLA), i se n’ha sentit 1 ex. el 7-Vi (MEY).

175



AnuAri OrnitOLòGic
DE LES BALEArS 2011

Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros
(ME). Estatus: hivernant escàs (Ei) i rar (MA-ME). Migrant moderat (MA-ME) i
escàs (Ei). cria accidental 1989 (MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (Vic,

riD, PnAM; rES).
Salobrar de campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-

risc (GAn; Mun; Grc, MAr; rES, MMM, VEn, Qui, tOE).

Dates i ii 4**-28*-iii iii iV V 1**-14*-Vi Vii 23*-Viii Viii iX X 8*-Xi Xii
Albufera 0 0 3* 6 12 16 1* 0 3* 12 8 3 25* 0
Salobrar 1** + + 30 5** 2 + 12 68 + 12 3

torrent Gros (Palma). 2 ex. el 12-ii a la desembocadura (rOG).
Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 21-iV (Mun).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 25-iV (MMA, cAA), 48 ex. el

3-V, 33 ex. el 7-V (rES). 4 ex. el 8-X (rES, VEn).
Es carnatge (Palma). 2 ex. l’1-V (MAt), 4 ex. el 10-V (cLE).
Ses Fontanelles (Palma). 10 ex. el 21-iX (Grc).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 24-iX (rES).
Aeroport de Palma. un esbart de 21 ex. el 2-Xi (MAt).
Els Escars (ses Salines). 1 ex. el 31-Xii (GOn).

Menorca: badia de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 16-i (POn, cOL).
Aeroport (Maó). 4 ex. el 4-V (ESE).
Salines d’Addaia (Maó). 8 ex. el 14-V (PAB). 1 ex. el 8-Vii, 12 ex.

el 9-iX (MOz, PnAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 16-i (MAr, cAr, cAA, SEP,

cAL, tuu, ESr). Darrer registre prenupcial el 5-Vi amb 6 ex.
(GAA). Primera observació postnupcial el 28-iX amb 9 ex.
(MAr), i un màxim de 12 ex. l’11-Xi (GAA).

Formentera: ses Bassetes. 1 ex. el 17-i (cAr, SLA, MSS, cAL, MAr).

Charadrius alexandrinus. Picaplatges camanegra, tiruril·lo camanegra
(MA), passa-rius camanegra (ME). Estatus: sedentari moderat (MA-Ei-FO) i escàs
(ME). Hivernant moderat (MA-Ei), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat
(Ei) i escàs (ME). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat 60 parelles, s’han vist polls a

partir del 9-V. Màxims mansuals (Vic, riD, PnAM; GAn).
Salobrar de campos. Observació de polls a partir del 8-V (rES).

Màxims mensuals (GAn; Mun; Grc; rES, MMM, VEn,
Qui).

Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (Mun).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 135 96 94 + + + 40 80 70 60 36 76
Salobrar 50 100 + + 64+P 80 50 390 495 381 + 330
Salines Vall + 3 + 100 + + 126 100 57 + + +
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Son real (Santa Margalida). 6 ex. el 20-Vii (GAn) i 20-Xi (rES).
117 ex. en un grup compacte devora l’illot des Porros el 10-Xii
(rES).

Son Bosc (Muro). una colla amb 1 poll el 17-Vii (ADr).
cala en tugores (ses Salines). 1 adult mostrant signes de nervio-

sisme davant de la presència humana, amb 2 pollets el 15-Viii
(cAA).

Albufereta (Pollença). 18 ex. el 24-iX (rES).
illot den curt (ses Salines). 40 ex. el 31-Xii (GOn).

Menorca: estanys de sa punta de Mongofra (Maó). Es detecta per segon any
la cria de 5 parelles, amb l’observació de 2 nius amb 2 ous que
són incubats i 3 parelles més amb polls trescant per la zona el 6-
V, tractant-se de la colonia de cria més important per a l’espècie
a l’illa (PAB).

Salines d’Addaia (Maó). 1 ex. del 18 al 24-V i el 22-Vii (MOz,
PnAG).

Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Hi són observades un mínim de 2 parelles reproduc-
tores (MEn).

Eivissa: ses Salines d’Eivissa (Sant Josep). un màxim hivernal de 148 ex.
el 16-i (cAr, MAr, cAL, tuu, SEP, ESr, cAA, PAL). S’hi
observen polls a partir del 10-V (GAA).

Badia de Portmany (Sant Antoni de Portmany). 2 ex. el 22-i (iGL,
MAr).

Formentera: estany Pudent. 41 ex. el 17-i (cAr, MAr, MSS, SLA, cAL). 4 ex.
del 23-V al 13-Vi (MEY), 25 ex. el 18-Xi (MAr).

Salines d’en Marroig. 32 ex. el 17-i (cAr, MAr, MSS, SLA,
cAL).

Estanys des Peix. 6 ex. el 17-i (cAr, MAr, MSS, SLA, cAL).
Salines d’en Ferrer. 1 ex. el 17-i (cAr, MAr, MSS, SLA, cAL).

S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 20-i (cAr, MAr, cAL).

Eudromias morinellus (abans Charadrius morinellus). Fuell de collar, passa-
rius pit-roig (ME).
Estatus: migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. entre el 26-Viii i 25-X. Vegeu-ne l’informe del

comitè de rareses de Balears.
Aeroport de Palma. 6 ex. el 30-Viii (MAt). Pendent d’homologa-

ció pel crB.
Cabrera: serra de ses Figueres, un exemplar el 3 de setembre. Vegeu-ne l’in-

forme del crB.
Formentera: cap de Barbaria, de 8 a 10 exemplars el 6 de setembre. Vegeu-ne

l’informe del crB.

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)
Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME) i escàs (Ei).
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Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-

risc (GAn; Mun; Grc, MAr; rES; VEn, Qui).
Prat de Sant Jordi (Pama). Màxims mensuals (VEn; rES; Grc).

Dates i ii 25-ii* 4-iii* iV V Vi-Vii Viii iX 30-X* X 19-Xi* Xi Xii
Salobrar 3 130 + 57 0 0 0 0 0 5 6 + 378 317
Sant Jordi 400 450 20* 0 0 0 0 0 0 0 0 55* 140 +

camp d’en torrella (Santanyí). 35 ex. el 16-i (ADr).
cap Blanc (Llucmajor). 50 ex. el 10-i (nic).
S’Abufera. 1 ex. el 2 i 3-iii. 1 ex. l’1 i 3-Xi (Vic, riD, PnAM).
Blanquer de Maria de la Salut. 1 ex. el 20-Xi, un grup de 90 ex. el

23-Xi, 12 ex. el 8-Xii (rES).
Menorca: salines d’Addaia (Maó). 3 ex. el 5-i i 1 ex el 14-X (MOz, PnAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 12-X (FLO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). un màxim hivernal de 113 ex. el 6-i. Pri-

mer registre de tardor l’11-Xi amb 3 ex., i un màxim de 4 ex. el
29-Xi (GAA).

Formentera: punta Gavina. 116 ex. el 17-i (MSS, cAL, MAr, cAr, SLA).

Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-Ei). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-

risc (GAn; ADr; Mun; Grc, MAr; rES, MMM, VEn, Qui,
tOE; GOn).

Dates i ii iii iV V 1-Vi* Vii 6-Viii* Viii iX X Xi Xii
Salobrar 10 13 8 1 1 3 0 1 6 8 4 20 19

S’Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 27-iV, i un màxim de 2 ex. el
9, 17 i 18-iV. Hivernada, primera cita el 14-Xii amb 2 ex. (Vic,
riD, PnAM).

Son real (Santa Margalida). 2 ex. el 20-Xi i 10-Xii (rES).
Platja de Muro. 2 ex. el 14-Xii (rES).

Menorca: badia de Fornells (es Mercadal). 2 ex. el 16-i (POn, cOL).
Salines Velles de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 23-i (GrG).
Salines d’Addaia (Maó). 1 ex. el 10-Viii (MEn, FLO, PnAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Hi són observats 5 ex. el 16-i (MAr,
cAA, SEP, cAL, tuu, ESr, cAr). 2 ex. el 4-ii i darrera obser-
vació prenupcial d’1 ex. el 28-iii (GAA). Postnupcial, hi és
observat del 27-iX al 16-Xii amb un màxim de 2 ex. el 17-Xi i
16-Xii (GAA, MAr).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. amb plomatge nupcial el 23-iV (MAr).
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Vanellus gregarius. Juia gregària
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Vanellus vanellus. Juia
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-Ei) i escàs (FO). Migrant moderat
(MA-FO) i escàs (Ei). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (Vic,

riD, PnAM; VEn).
Salobrar de campos. Màxims mensuals (GAn; Mun; Grc,

MAr; rES; GOn).
Prat de Sant Jordi (Palma). Màxims mensuals (Mun; rES, VEn).

Dates i ii 4-iii* 12*iV V Vi Vii Viii Viii 18*-25**-iX 8*-X Xi Xii
Albufera 2.421 3 52 1* 1* 50 400 +
Salobrar 400 + 26* 1** 43 440 +
Sant Jordi 1.000 850 7* 470 +

Son navata (Felanitx). 146 ex. el 6-ii (rOG).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 24-iX (rES).
Blanquer de Maria de la Salut. 3 ex. el 7-Xi (rES).
Ses Fontanelles (Palma). 150 ex. el 27-Xii (Grc).

Cabrera: 1 ex. entre 3 i 11-iV (FiO; SEr, GOn, PnAc).
Menorca: pla de Favàritx (Maó). Se n’han vist de l’1-i al 9-iii, amb màxims

de 101 ex. el 7-ii (MOz, PnAG).
Aeroport (Maó). 1 ex. el 30-iX, primera cita en pas postnupcial

(ESE).
Eivissa: ses Feixes de talamanca (Eivissa). Observacions entre l’11 i 15-i

amb un màxim de 9 ex. l’11-i (GAA, MAr, cAr).
Ses Salines (Sant Josep). 42 ex el 16-i (GAA). Primera observació

de tardor el 20-iX amb 1 ex. i 3 ex. el 28-iX (GAA; MAr), 6 ex.
als conrreus l’11-Xi (GAA).

Calidris canutus. corriol gros
Estatus: hivernant rar (Ei), Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de campos. Prenupcial, 1 ex. el 28-V. Postnupcial, 1 ex.

els dies 30-Viii (GOn), 3-iX (VEn, Qui, MAc) i 25-iX (rES).
S’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 31-V (rES; Vic, riD, PnAM).
cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 30-iX (MAc, VEn).

Calidris alba. corriol tres-dits
Estatus: hivernant rar (MA-Ei). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 21-iV (Mun).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 30-iV (BAz, PAi).
Es carnatge (Palma). 1 ex. l’1-V (MAt).
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Salobrar de campos. 7 ex. el 8-V, 1 ex. el 15-V (rES). 1 ex. els
dies 6-iX (GAn), 25-iX (rES), 30-iX (VEn, Qui, MAc), i 22-
Xi (rES).

cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 30-iX (MAc, VEn).

Calidris minuta. corriol menut
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (Ei). Migrant moderat i escàs (Ei).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (Vic, riD, PnAM).

Salobrar de campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAn; Mun; rES).

Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (Mun; rES,
VEn, Qui).

Dates i ii iii iV V 1-Vi* 23**-28*Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 14 11 21 9 45 4 2 30 6 10 4 7
Salobrar + 20 67 + 32 10* 11* 91 85 40 39 135
Salines Vall 1 45 2** 5 15

Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 30-i (Mun). 5 ex. l’1-V (MAt,
nic). 2 ex. el 8-X (rES, VEn).

Bassa de can Guidet (Palma). 2 ex. l’11-V (Mun).
Menorca: cós des Síndic, Favàritx (Maó). 1 ex. el 14-iV, primera cita de pri-

mavera (GrG).
Salines d’Addaia (Maó). 16 ex. el 4-Viii (MOz, PnAG).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 23-iX (MOz, PnAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). un únic ex. el 16-i (PAL, ESr). 4 ex el 8-
iV (rOz, Grc, MAr). Darreres observacions prenupcials el 10
i 11-V amb 7 i 3 ex. respectivament (GAA, MAr). Primer regis-
tre de tardor el 16-Viii amb l’observació d’un grup, i 3 ex. l’1-
Xi (GAA).

Formentera: estany Pudent. Hi és present del 5 (2 ex.) al 19-Viii (1 ex.) amb un
màxim de 5 ex. el 9 i 12-Viii (MEY).

Calidris temminckii. corriol de temminck
Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-Ei-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 4-V, i un màxim de 5 ex. el 13-

iV. Postnupcial, primer ex. el 12-Viii, i un màxim de 3 ex. el 9-
X (Vic, riD, PnAM; rES).

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 31-iii (JAM), 5 ex. el 4-iV, 1 ex.
el 3-V (rES).

Salobrar de campos. 5 ex. el 25-iX (rES), 1 ex. el 19-X (nic).
Menorca: salines d’Addaia (Maó). 1 ex. el 3-V (PAB).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. l’11-V (MAr).
Formentera: ses Bassetes. 1 ex. el 23-iV (MAr, SLA).
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Calidris fuscicollis. corriol coablanc, corriol cuablanc (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Calidris bairdii. corriol de Baird
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’han rebut diversos registres d’1 ex. vist al prat de Sant Jordi

(Palma) del 7 al 12-X (vegeu-ne article de S.nicoll).
L’àrea de cria de l’espècie comprèn des de la punta oriental de Sibèria (illa de

Wrangel i península de chukotka), tot el nord àrtic d’Alaska i canadà, fins al nord-
oest de Grenlàndia. La seva àrea d’hivernada es situa al sud de Sud-amèrica, des de
Perú i uruguai fins a tierra del Fuego. El seu viatge migratori és una dels més llargs
i ràpids. Pendent d’homologació pel comitè de rareses de la SEO/BirdLife. Aquest
ocell no figura en aquesta llista i, si hi és acceptat, en serà el primer registre a
Balears.

Calidris melanotos. corriol pectoral
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de campos. 1 juvenil del 24 al 30-iX.

cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 30-iX.
Menorca: es Prat (es Mercadal). 2 ex. el 19-iX.

Ambdós registres estan pendents d’homologació pel comitè de rareses de la
SEO.

Calidris ferruginea. corriol becllarg
Estatus: migrant moderat (MA-ME) i escàs (Ei-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (Vic,

riD, PnAM).
Salobrar de campos. un gran esbart de 170 ex. el 28-Vii (rES).

Màxims mensuals (GAn; Mun; rES, MMM, VEn, Qui).
Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (Mun, BOc;

rES, VEn, Qui).

Dates i ii iii 21**-30*-iV 15*-V 31*-V Vi 14***-22*-27**-Vii Vii 6*-Viii 25**-27*-iX X Xi Xii
Albufera 0 0 0 1* 15 1* 0 2* + 11 1* 0 0 0
Salobrar 0 0 0 5** 101* 0 60** 170 19 19** 0 0 0
Salines Vall 0 0 0 0 2*** + 2* 0 0 0 0

Prat de Sant Jordi (Palma). 5 ex. l’1-V (nic, MAt), 6 ex. el 3-V
(rES).

Menorca: salines d’Addaia (Maó). un màxim primaveral de 21 ex. el 12-V
(PAB). Primera cita postnupcial el 2-iX amb 4 ex. (MOz,
PnAG).

Salines Velles de Fornells (es Mercadal). 2 ex. el 15-V (MAr).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 9-iX (MOz, PnAG).
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Hi són observats 3 ex. el 16 i 18-Viii
(GAA, MAr).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 23-iV (MAr, SLA). Postnup-
cial, present entre el 7 (2 ex.) i el 16-Viii (1 ex.) amb un màxim
de 5 ex. el 10-Viii. 1 ex. el 24-iX (MEY).

Calidris maritima. corriol fosc
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Calidris alpina. corriol variant
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (Ei) i rar (ME-FO). Migrant moderat i
escàs (Ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (Vic,

riD, PnAM; BEn).
Salobrar de campos. Màxims mensuals (GAn; Mun; Grc,

MAr; rES; GOn).

Dates i ii iii iV V 15**-31*-V Vi 25*-Vii 28*-Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 63 36 36 6 4 2* 0 1* 2 7 6 15 11 30
Salobrar 12 146 85 + 32 5** 0 0 1* 50 30 48 74 105

Prat de Sant Jordi (Palma). 4 ex. el 10-ii (rES), 1 ex. el 21-iV
(Mun), 4 ex. el 3-V. 2 ex. el 8-X (rES, VEn).

Salines de sa Vall (ses Salines). Prenupcial, 6 ex. el 13-ii, 1 ex. el
21-iV. Postnupcial, 3 ex. el 30-Vii (Mun), 7 ex. el 6-Viii
(rES), 1 ex. el 26-iX (Mun).

Bassa de can Guidet (Palma). Hi és present de l’1 al 26-Viii amb
un màxim de 5 ex. el darrer dia (Grc).

La Gola (Pollença). 1 ex. el 8-X (FiO, ctOG).
Menorca: salines d’Addaia (Maó). 1 ex. el 3-V (PAB). 3 ex. del 5 al 26-X

(MOz, PnAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 28 ex. el 16-i (cAr, MAr, SEP, ESr,

tuu, cAL, cAA, PAL). Darrer ex. prenupcial el 5-iV (GAA).
Primer ex. de tardor el 16-iX. Hi són observats 16 ex. el 9-Xii
(MAr).

Formentera: ses Bassetes i Estanyets. 3 ex. el 17-i (MAr, SLA, cAL).
Estany Pudent. 1 ex. el del 14 al 19-Viii, i 2 ex. el 25-iX (MEY).

1 ex. el 18-Xi (MAr).

Calidris himantopus. corriol camallarg
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.
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Tryngites subruficollis. corriol rogenc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Philomachus pugnax. Batallaire
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (Ei). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (Ei-
FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (Vic,

riD, PnAM).
Salobrar de campos. Màxims mensuals (GAn; Mun; rES; Grc,

MAr).

Dates i 18*-ii 31*-iii iV 27*-iV 8*-V Vi 14*Vii 2*-Viii iX X Xi Xii
Albufera 0 1* 5 86 3* 0 0 0 1�* 15 0 0 0
Salobrar 12* 0 0 2* 0 12* 3 11 10 9 8

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 31-iii i 3-V (rES).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 24-iX (rES).

Menorca: salines d’Addaia (Maó). 1 ex. el 24-iii, primera cita en pas pre-
nupcial (MOz, PnAG).

Lluriac (es Mercadal). 3 ex. el 2-iV (POn, cOL), i 1 ex. 29-iX
(FLO).

S’Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 23-Viii, primera cita en pas
postnupcial (FLO).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 9 i 30-iV (MAr, Grc; GAA).
Formentera: estany Pudent. 1 mascle mudant amb poques plomes nupcials de

color castany al coll el 6-Vii (vegeu-ne el dibuix) (MEY).

Lymnocryptes minimus. cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (Ei)
Estatus: hivernant escàs (ME-Ei) i rar (MA). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 17-i, 1 ex. el 4-ii i 7-iV. Postnup-

cial, 1 ex. el 19-X i 18-Xi (Vic, riD, PnAM).
Salobrar de campos. 1 ex. el 19-i (GOn).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. dins un esbart de cegalls el 4-iV

(rES).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 16-i (ESr, tuu, SEP, cAA).

Gallinago gallinago. cegall, becassina (ME), becassí (Ei)
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-Ei) i escàs (FO). Migrant moderat
(MA-ME) i escàs (Ei-FO). Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 26 ex. el 30-i (Mun), més de 14 ex. el

25-ii, més de 60 ex. el 31-iii, 20 ex. el 4-iV, 1 ex. el 7-V, 5 ex.
el 8-X (rES, VEn).

S’Albufera. Prenupcial, darrera cita el 22-iV amb 3 ex. (Mun).
Postnupcial, 1 ex. el 13-Vii (GAn), 6 ex. el 17 i 19-iX (MAt).

184



AnuAri OrnitOLòGic
DE LES BALEArS 2011

Salobrar de campos. Prenupcial, darrera cita amb 3 ex. el 31-iii.
Posnupcial, 1 ex. el 13-Vii (MOn), 1 ex. el 30-Viii (GOn), i un
màxim de 37 ex. el 22-Xi (rES).

Golf iii de Santa Ponça (calvià). 1 ex. el 22-iX (GAn).
Blanquer de Maria de la Salut. 2 ex. en vol el 7-Xi (rES).
Ses Fontanelles (Palma). 50 ex. el 10-Xi, 5 ex. el 27-Xii (Grc).
La Gola (Pollença). Hi és present del 10 al 28-Xi amb un màxim de

3 ex. el darrer dia (FiO, ctOG).
Depuradora de Binissalem. 3 ex. el 25-Xi (rES).
Golf de Son Gual (Palma). 5 ex. el 27-Xii (Grc).

Eivissa: ses Feixes de talamanca (Eivissa). 2 ex. el 15-i (cAr, MAr).
Ses Salines (Sant Josep). Hi és present entre el 6-i i 8-iV amb un

màxim de 3 ex. el 8-iV (MAr, cAA, Grc, GAA). Postnupcial,
hi és present entre el 28-iX i 24-Xi amb un màxim de 2 ex. l’11-
Xi (GAA, MAr).

Formentera: ses Bassetes. 2 ex. el 17-i (MSS, cAr, cAL, MAr, SLA).
Estany Pudent. 1 ex. el 18-Xi (MAr).

Gallinago media. cegall reial, becassina reial (ME)
Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 2 ex. el 13-iV, i 1 ex. els dies 14, 15 i 21-iV. Ambdós

registres estan pendents d’homologació pel comitè de rareses
de la SEO/BirdLife.

Limnodromus scolopaceus. cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Scolopax rusticola. cega
Estatus: hivernant abundant (ME) i moderat (MA-Ei-FO). Migrant abundant (ME)
i moderat (MA-Ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: prenupcial, darreres cites, 4 ex. l’1-iii i 1 ex. el 13-iii a costitx

(rES, Qui, Ori, VEn), 1 ex. el 31-iii a Santa Maria (rES).
Postnupcial, primeres registres, 1 ex. el 27-X a s’Albufera (Vic,

riD, PnAM), 1 ex. el 20-Xi a Son real (Santa Margalida)
(rES).

Cabrera: 1 ex. el 16-ii (SEr).
Sa Dragonera: postnupcial, primera cita el 18-Xi amb 2 ex. al torrent de la cova

des Moro. (VAn, PnDr).
Eivissa: Sant Agustí des Vedrà (Sant Josep). 1 ex. a una feixa el 9-i (MAr).

can Sardina (Sant Antoni de Portmany). 2 ex. el 2-Xii (MAr).
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Limosa limosa. cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-Ei-FO),
cegall coanegre (ME)
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (Ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Darrera cita prenupcial d’1 ex. l’11-iV, i un màxim de

9 ex. l’1-iii (Vic, riD, PnAM).
Salobrar de campos. Pas prenupcial, 5 ex. el 4-iii (GAn; MOn) i

31-iii, 1 ex. el 21-iV (Mun), 2 ex. el 7-V (MAt, nic) i 8-V, 1
ex. el 15-V (rES). Pas postnupcial, 3 ex. el 9-Viii (GOn), 2 ex.
el 5-iX (MMM) i 2 ex. 26-iX (Mun).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. del 18-X al 26-X (MOz, PnAG).

Limosa lapponica. cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja
(MA-Ei-FO), cegall coabarrat (ME).
Estatus: hivernant rar (Ei). Migrant escàs (MA-Ei-FO) i rar (ME).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 16-X (Vic, riD, PnAM).

Salobrar de campos. 1 ex. el 30-Viii (GOn). 1 ex. el 6-iX (GAn)
i 25-iX (rES).

Menorca: torrent de tirant (es Mercadal). 1 ex. el 21-iX (crr, FLO).

Numenius phaeopus. curlera cantaire, curlera (MA-Ei-FO)
Estatus: hivernant rar (MA-Ei), Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: hivernada, 1 ex. el 2-i al cap de ses Salines (Santanyí) (MMM).

colònia de Sant Jordi (ses Salines). 1 ex. el 27-ii (BOc).
S’Albufera. Prenupcial, primera cita el 9-iV amb 2 ex. Postnupcial,

darrer ex. el 31-Viii amb un màxim de 16 ex. el 17-Vii (Vic,
riD, PnAM).

Son Bielo (Llucmajor). un esbart de 28 ex. el 14-iV a la costa
(GEL).

Pas postnupcial, se n’han rebut 4 registres amb 5 aus (3/4/Vii,
0/0/Viii, 1/1/iX). Primeres cites, 1 ex. el 4-Vii (rOi), i el 20-
Vii (GAn) amb 2 ex., ambdós a Son real (Santa Margalida), 1
ex. el 12-Vii as carnatge (Palma) (MAt), 1 ex. el 25-iX al
Salobrar de campos (rES).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’hi observa 1 ex. del 6-i al 5-iV (GAA,
MAr, ESr, tuu, cAA, SEP).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. hi és vist i sentit el 24-iX (MEY).
S’Espardell: (Formentera). 1 ex. el 20-i (cAr, MAr, cAL).

Numenius arquata. curlera reial
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-Ei). Migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-Ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-

risc (GAn; Mun; Grc, MAr; rES).
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S’Albufera. Hi ha estat present tot l’any. Màxims mensuals (Vic,
riD, PnAM; GAn; Mun; MMA, cAA).

Dates i i iii iii iV 8*-V 1*-Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Salobrar 1 22 15 6 + 2* 1* 5 17 20 13 8 6
Albufera + + + + 5 1 + + + 5 + 1 +

Menorca: Son Bou (Alaior). 1 ex. el 3-Viii (MEn, FLO).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. del 4 a l’11-Viii, i 1 ex. del 29-iX

al 14-X (MOz, PnAG). 2 ex. el 18-X (FLO).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 25-iV (MEn, PiO).

Tringa erythropus. cama-roja pintada
Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-Ei).
Migrant moderat (MA) i escàs (ME-Ei-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Hi ha estat present tot l’any. Màxims mensuals (Vic,

riD, PnAM; rES).
Salobrar de campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-

risc (GAn; Grc, MAr; rES, tOE; GOn; MOn).

Dates i ii 4-iii* iV V Vi 8-Vii* Viii iX X Xi Xii
Albufera 35 8 12 45 2 11 23 42 75 78 28 26
Salobrar 2 + 2* 0 0 0 2* 35 31 + 2 +

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. l’1-V (MAt, nic).
Menorca: Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 2-iV (POn, cOL).

Salines d’Addaia (Maó). 1 ex. el 27-iV (PAB), 1 ex. el 14-Vi
(MOz, PnAG) i 2 ex. el 24-Viii (PiO, MEn, FLO, cAM).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 16-Viii (MEY).

Tringa totanus. cama-roja, cama-roja roja (ME)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (Ei) i rar (ME). Migrant
moderat.
Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (Vic, riD, PnAM; Mun).

Salobrar de campos. colles territorials a partir del 17-iV (ADr),
còpules a partir del 8-V (rES). Màxims mensuals (GAn; ADr;
Mun; Grc, MAr; rES, MMM, VEn, Qui).

Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (Mun, rES).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 11 4 10 3 9 4 4 4 23 2 0 0
Salobrar 16 6 24 4 23 + 4 33 40 14 41 122
Salines Vall 3 1 3
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La Gola (Pollença). 1 ex. el 26-iV (FiO, ctOG).
Prat de Sant Jordi (Palma). 5 ex. l’1-V (MAt, nic).
Es carnatge (Palma). 3 ex. l’1-V (MAt).
Bassa de can Guidet (Palma). 1 ex. l’11-V (Mun).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 24-iX (rES).
Aeroport de Palma. 2 ex. l’1-X (MAt).

Menorca: salines d’Addaia (Maó). un màxim primaveral de 4 ex. el 23-iV
(PAB), 3 ex. del 4-V al 22-Vii i 1 ex. del 2 al 29-iX (MOz,
PnAG).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 4-V i 2 ex. el 2-iX (MOz,
PnAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 16-i (cAr, cAL). Darrera obser-
vació prenupcial el 18-Vi amb 2 ex. (GAA). Primer registre
postnupcial el 18-Vii amb 2 ex. Hi són observats 5 ex. l’11-X
(MAr).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. hi és sentit el 12 i 14-Vii (MEY).

Tringa stagnatilis. camaverda menuda
Estatus: migrant rar.
Selecció: fenologia.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 15-iV (VEn).

S’Albufera. Prenupcial, 26 ex. el 10-Vii. Postnupcial, 1 ex. de 3 al
26-Viii (Vic, riD, PnAM).

Es Saluet (Andratx). 1 ex. el 9-Vii (ALO).
Salobrar de campos. 1 ex. el 18-iX (MAt).

Menorca: badia de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 16-i, cita hivernal (POn,
cOL).

Salines d’Addaia (Maó). 1 ex. el 18-iV (PAB) i el 22-Vi (MOz,
PnAG).

Tringa nebularia. camaverda
Estatus: hivernant escàs (MA-Ei) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs
(ME-Ei-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (Vic, riD, PnAM; GAn; Mun;

MOn).
Salobrar de campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-

risc (GAn; Mun; Grc, ArB; rES, tOE; GOn; MOn; MAt,
nic).

Dates i i iii iV 7*-V Vi 8**-Vii Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 17 10 9 38 3 2 + 12 39 42 31 16 4
Salobrar 1 2 6 1 2* 0 4** 12 17 37 15 14 5

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 30-i (Mun). 2 ex. el 8-X (rES,
VEn). 4 ex. el 25-Xi (rES).
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Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 21-iV (Mun).
Bassa de can Guidet (Palma). 2 ex. el 5-iX (Grc).
Albufereta (Pollença). 9 ex. el 24-iX (rES).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 25-iX (Mun).
La Gola (Pollença). Hi és present del 4 al 28-Xi amb un màxim de

3 ex. el 26-Xi (FiO, Sur, ctOG).
Cabrera. Postnupcial, 1 ex. el 14-iX (GOn, PnAc).
Menorca: salines d’Addaia (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (Gri, MOz, PnAG; PAB; MEn).

Dates i ii iii iV V 25-Vi* Vii Viii 12-iX* X Xi Xii
Ex. 3 2 3 40 1 1 0 0 3 1 4 3

Eivissa: ses Salines d’Eivissa (Sant Josep). 13 ex. el 16-i i 26-iii (cAr,
MAr, tuu, cAL, cAA, SEP, PAL, Grc). Darrer ex. prenup-
cial el 30-Vi. Primera cita postnupcial el 16-Viii amb 3 ex.
(GAA). Hi són observats 7 ex. l’11 i 29-X (MAr).

Bassa de sa rota (Santa Eulària des riu). 1 ex. el 9-iV (Grc).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 10, 12 i 14-Viii, i el 23 i 25-iX, almenys 3

ex. el 20-iX (MEY).
S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 20-i (cAr, MAr, cAL).

Tringa melanoleuca. camagroga grossa
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Tringa flavipes. camagroga
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 26 i 27-iV, registre pendent d’homologació

pel comitè de rareses de la SEO/BirdLife.

Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME)
Estatus: hivernant escàs (ME-Ei) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i
escàs (Ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (Vic, riD, PnAM; MMA, cAA).

Salobrar de campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAn; Mun; rES).

Prat de Sant Jordi (Palma). Màxims mensuals (rES, VEn; MMA,
cAA).

Dates i ii iii iV 3*-V Vi 8**-Vii Viii 7*-iX X Xi Xii
Albufera 12 4 12 60 74 4 9 35 21 10 18 2
Salobrar + 2 0 4** 8 3 + 1 +
Sant Jordi 4 6 33 2* 0 0 0 18* 5
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La Gola (Pollença). 3 ex. el 7-iV, 1 ex. el 4-Vii, 1-2 ex. del 5-Viii
al 15-iX (FiO, ctOG).

costitx. 1 ex. als afores volant i cridant el 6-Vii (rES).
Es Saluet (Andratx). 1 ex. el 9-Vii (ALO).
Golf de Son Gual (Palma). 1 ex. el 21-iX i 25-Xi (Grc).
Albufereta (Pollença). 6 ex. el 24-iX (rES).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 25-iX (Mun).
Bassa de can Guidet (Palma). 5 ex. el 30-iX (cAn). 3 ex. el 21-Xi

(Grc, ArB).
Blanquer de Maria de la Salut. 2 ex. el 7-Xi (rES).
Sa Llapassa (Llucmajor). 2 ex. a un safareig el 30-Xi (Mun).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 5-iV. Postnupcial, 1 ex. el 5 i 9-iX (GOn,
PnAc).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. del 9-iii al 4-V (MOz, PnAG), 1
ex. el 5-Vii (MEn) i 5 ex. del 22-Vii al 29-iX (MOz, PnAG).

Salines d’Addaia (Maó). uns màxims primaverals de 10 ex. el 13-
iV (PAB) i 1 ex. el 25-Vi (MEn).

Salines de la concepció (es Mercadal). 1 ex. el 21-Vi (MEn).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Hi és present del 16-i al 30-Vi amb un

màxim de 2 ex. el 26 i 28-iii (cAr, cAL, Grc, cAA, MAr).
Postnupcial, hi és present de l’11-X al 8-Xi amb un màxim de 2
ex. el 8-Xi (MAr).

Punta de sa Pedra (Sant Antoni). 2 ex. el 16-iV (cAA).
Bassa de sa rota (Santa Eulària des riu). 3 ex. el 18-Vi (MAr).

Formentera: estany Pudent. Hi és present entre el 9-Viii (6 ex.) i 16-Viii (1 ex.)
amb un màxim de 7 ex. el 14-Viii (MEY).

Tringa glareola. Valona
Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat, i escàs (Ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (Vic,

riD, PnAM; GAn; PAt).
Salobrar de campos. Màxims mensuals (GAn; Mun; Sur, MAS;

rES; GOn; MOn).
Prat de Sant Jordi (Palma). Màxims mensuals (Mun; rES, Grc;

MMA, cAA; MAt, nic).

Dates i ii iii iV 8*-V 3**-18*-V 27*-Vi Vi 8*-Vii Vii Viii 7*-iX 3*-X Xi Xii
Albufera 3 2 6 50 20 1* 5* 6 + 21 26 10 5 7 0
Salobrar 23* 0 0 0 12* 67 20 24 1*
Sant Jordi 3 2 4 25 10 9** 0 0 0 0 0 1* 6 3

Son navata (Felanitx). 1 ex. el 17-iV (ADr) i 19-iV (MMA, SuA,
ADr, VDL, MOA).

Salines de sa Vall (ses Salines). 7 ex. el 21-iV (Mun).
Es Saluet (Andratx). 3 ex. el 9-Vii (ALO).
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La Gola (Pollença). 1 ex. el 22-Vii (FiO, ctOG).
Bassa de can Guidet (Palma). 5 ex. el 26-Viii (Grc).

Menorca: Lluriac (es Mercadal). 16 ex. el 2-iV (POn, cOL).
Salines d’Addaia (Maó). 40 ex. el 13-iV, màxim primaveral (PAB).
Albufera des Grau (Maó). Se’n fan observacions del 14-Vi al 2-iX

amb un màxim de 5 ex. (MOz, PnAG).
Eivissa: Bassa de sa rota (Santa Eulària des riu). 1 ex. el 31-iii i 9-iV

(MAr, Grc).
Ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, hi és present del 5-iV fins al

11-V amb un màxim de 10 ex. el 9-iV (GAA, MAr, Grc,
rOz). S’observa un ex. amb dues anelles de color, blava dalt i
groga baix a la pota dreta el 9-V, aquest exemplar va ser anellat
el 9 d’agost de 2010 a s’Ollana al P.n. de l’Albufera de Valen-
cia (MAr, Grc). Postnupcial, hi és present del 18-Vii al 16-
Viii amb 3 i 2 ex. respectivament (MAr, GAA).

Bassa de sa rota (Santa Eulària). 3 ex. el 16-iV (cAA).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 24-iX (MEY).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d’aigua (Ei)
Estatus: estival rar no reproductor (ME-Ei). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs
(Ei-FO). Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. un nou record amb un màxim de 60 ex. l’1-V. Màxims

mensuals i dates extremes amb asterisc (Vic, riD, PnAM).
Bassa de can Guidet (Palma). Màxims mensuals i en parentisis un

regisre aïllat (GAn; Mun; Grc; VEn; MAt, FiO).
Salobrar de campos. Màxims mensuals (GAn; Mun; rES; Grc,

MAr; MOn).
Prat de Sant Jordi (Palma). Màxims mensuals (Mun; rES).

Dates i ii iii iV 3**-8*-V 19*-12**-V 28*-Vi 8*-13*** 11**-Vii Vii Viii 7*-iX X Xi Xii
Albufera 2 1 2 15 60 1* 0 2* 5 9 8 2 2 1
can Guidet 7 5 4 17 53 3** (2)* 1** 5 21 12 2 2 +
Salobrar + + 1 + 8* 0 0 2*** + 11 11 + 5 +
Sant Jordi 1 1 + 3 7** 0 0 0 0 0 4* 1 + +

Badia de Palma. 2 ex. el 12-ii a la platja de can Pere Antoni i ciu-
tat Jardi (rOG).

La Gola (Pollença). Hi és present del 3-iV al 10-V i del 20-iX al
28-Xi amb un màxim de 6 ex. el 29-iV (FiO, Sur, ctOG).

Salines de sa Vall (ses Salines). 2 ex. el 21-iV, i un màxim de 3 ex.
entre el 14-Vii i 6-Viii (Mun, BOc; rES, VEn, Qui).

Es carnatge (Palma). 7 ex. l’1-V (MAt).
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Embassament de cúber (Escorca). un màxim de 6 ex. el 9-iX
(GAn).

Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 21-iX (Grc).
Bassa d’inca. 2 ex. el 21-iX (Grc), 1 ex. el 15-Xi (rES).
Golf de Son Gual (Palma). 5 ex. el 18-Xi, 4 ex. el 27-Xii (Grc).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 17-Xii (Mun).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 24-iV i 2 ex. el 25-iV. Postnupcial, 1 ex. és sen-
tit el 28 i 30-Vii (LLA).

Sa Dragonera: 1 ex. sentit al cap des Llebeig el 18-Viii (GOn).
Menorca: salines d’Addaia (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (MOz, PnAG).

Dates i ii iii iV 4-V* Vi Vii 4-Viii* iX X Xi Xii
Ex. 2 3 1 5 6 0 0 5 7 7 3 3

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’hi observen 17 ex. el 16-i (MAr, cAr,
SEP, tuu, cAL, cAA, PAL). 2 ex. el 2-Vii (GAA).

Badia de Portmany (Sant Antoni de Portmany). 5 ex. el 22-i (iGL,
MAr).

Bassa de sa rota (Santa Eulària des riu). tres observacions d’1 ex.
del 19-ii al 20-V (MAr, Grc, cAA). 3 ex. el 24-Viii (MAr).

Golf de roca Llisa (Santa Eulària des riu). 3 ex. el 24-iV (MAr).
Formentera: 9 ex. a les diferents zones humides el 17-i (cAr, MSS, MAr,

SLA, cAL).
Estany Pudent. Almenys hi és present entre el 13-Viii i el 24-iX

amb un màxim de 2 ex. el 17-Viii (MEY).

Arenaria interpres. Girapedres, picaplatges (MA-ME-Ei-FO)
Estatus: hivernant rar (MA-Ei). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (Ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-Ei.
Mallorca: hivernada, 2 ex. el 27-ii as carnatge (Palma) (rES).

Pas prenupcial, se n’han rebut 4 cites amb 12 aus (-/iii, 3/10/iV,
1/2/V). Darreres cites el 7-V amb 5 ex. (MAt, nic) i 8-V amb-
dues de 2 ex. (rES) al Salobrar de campos. un màxim de 5 ex.
a la platja des Dolç (ses Salines) el 10-iV (BAz), 3 ex. el 27-iV
as cartnatge (Palma) (cLE).

Pas postnupcial, se n’han rebut 13 observacions amb 39 aus
(1/1/Vii, 4/7/Viii, 4/4/iX, 1/2/X, 5/24/Xi). Primer ex. el 30-Vii
a s’Albufera (Vic, riD, PnAM),

Salobrar de campos. 2 ex. el 26-Viii (Mun), 3 ex. el 28-Viii
(rES), 1 ex. el 30-Viii (GOn). 2 ex. el 31-X (Mun).

Es carnatge (Palma). 1 ex. el 19-iX (Grc), 11 ex. el 6 i 10-Xi
(SEr; Grc), 4 ex. el 27-Xii (Grc).

Son real (Santa Margalida). 7 ex. a la platja el 20-Xi (rES), 8 ex.
el 26-Xii (Grc, ArB).

Hivernada. 6 ex. el 31-Xii als Escars (ses Salines) (GOn).
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Menorca: punta Prima (Sant Lluis). 5 ex. el 5-iii, primera cita primaveral
(cAt).

Illa de l’Aire: (San Lluís). Diversos exemplats hi són observats entre el 17-iV i el
13-V, amb un màxim de 8 ex. el 6-V (ESc).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’hi observa 1 ex. l’11-X (MAr).
Formentera: estany Pudent. Hi són observats 7 ex. el 23-iV (MAr, SLA).

Ses Platgetes. 1 ex. el 10-X (FOc).
Sa roqueta. 1 ex. l’11-X (FOc).

S’Espardell: (Formentera). 1 ex. el 3-ii (MAr, cAL).

Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Phalaropus lobatus. Escuraflascons
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Stercorarius parasiticus. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coa-
punxut (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Stercorarius skua. Paràsit gros
Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de cala Figuera (calvià). 1 ex. el 29-i (BOc).

Punta de n’Amer (Sant Llorenç). 2 ex. atacant conjuntament virots
el 20-V (rES, SuA, VEn, MAc).

Cabrera: 1 ex. el 4-iii (McM).
Sa Dragonera: 2 ex. el 5-iii (MMA, rES, PAr, VEn). 1 ex. el 27-iii (Gui,

PnDr).

Larus melanocephalus. Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-Ei-FO)
Estatus: hivernant escàs (MA-Ei) i rar (ME-FO). Migrant rar (ME) i escàs (MA-Ei).
cria accidental el 1984 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: port de Palma. Màxims mensuals (Mun; rES).
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Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Port Palma 1 4 1 J 1+4 J

Badia de Palma. 1 juvenil el 24-i (McM).
Mondragó (Santanyí). 2 joves el 19-iii (AMG).
S’Albufera. Prenupcial, 1 ex. l’1-iV. Postnupcial, 1 ex. hi és present

entre l’11 i 15-Vii. i entre el 6 i 18-Xi (amb 2 i 1 ex.) amb un
màxim de 5 ex. l’11-Xi (Vic, riD, PnAM; GAn; MOn).

colònia de Sant Jordi (ses Salines). 1 ex. el 4-Vii (Mun).
Salobrar de campos. 1 ex. el 13-Vii (MOn).

Eivissa: Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 14-iV a l’illot de Sal rossa
(cAA).

Larus ridibundus. Gavina d’hivern, ploradora (MA), catràs (Ei-FO)
Estatus: estival escàs no reproductor (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat
(ME-Ei-FO). Migrant abundant (MA-FO), moderat (Ei) i escàs (ME). cria acci-
dental el 1989 (MA).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (Vic, riD, PnAM; GAn).
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Salobrar de campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAn; Mun; Sur, MAS; rES; MAt, nic).

Port de Palma. El 15-i hi és vist un ex. de primer hivern amb ane-
lla k059, anellat a rússia (San Peterburgo). l’11-iii un ex. amb
anella blanca amb codi E4Hr anellat a Holanda el 2010 (rES;
McM). Màxims mensuals (Mun; rES).

Dates i ii iii iV V 28*-V Vi 8*-Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 34 67 30 7 5 + 81 150 117 52 117 35 11
Salobrar 100 100 50 + 4 2* 0 100* 175 200 80 45 50
Port Palma 600 500 450 220 +

Prat de Sant Jordi (Palma). 55 ex. el 30-i (Mun).
Salines de sa Vall (ses Salines). 2 ex. el 13-ii (Mun).
Bassa de can Guidet (Palma). 7 ex. el 14-ii, 1 ex. el 14-iii (Grc).
Estany des Ponts (Alcúdia). 12 ex. el 27-ii (Mun).
Maristany (Alcúdia). 12 ex. el 20-Viii, 4 ex. el 10-iX (Mun).
Port de Pollença. 20 ex. el 22-X i 17 ex. el 26-Xi ambdós a la Gola

(Sur).
Menorca: Son Bou (Alaior). 1 ex. el 2-Vii (FLO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 37 ex. el 16-i (cAA, cAr, MAr, cAL,

ESr, PAL, tuu, SEP). Darrer ex. prenupcial el 23-Vi. Primer
regitre postnupcial el 18-Vii amb 12 ex. (MAr).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 19-Viii (MAr, SLA, MSS).

Larus genei. Gavina de bec prim
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut.

Larus audouinii. Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa
(ME), gavina de bec roig (Ei). Estatus: sedentari moderat (FO). Estival moderat
(MA-ME-Ei). Hivernant moderat (Ei-FO), escàs (MA) i rar (ME). Selecció: repro-
ducció, i dades d’interès.
Mallorca: a partir de el 12-iii ja comencen a ocupar les colònies de cria habi-

tuals i ja es veuen comportaments clarament reproductors. A
una d’aquestes colònies de cria es va poder observar una gavina
amb anella de lectura a distància anellada el mes de juny de
1988, per tant el mes de juny d’enguany tindrà ni més ni menys
que 23 anys. no sabem si encara es reprodueix però la seva
presència a una colònia de cria fa pensar que sí. L’edat mitjana
d’aquesta espècie és de 16 anys, l’edat màxima no és coneguda,
tot i això no és l’únic exemplar que ha assolit aquesta
edat(BOc).

Port de Palma. Màxims mensuals (Mun).
Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (Mun, BOc).
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Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Port Palma 10 75 90 70 63 25 20 2
Salines Vall 3 3 40 70 11

La Gola (Pollença). Hi és present del 2-iV al 21-Viii, se n’ha vist
una còpula el 5-iV i un màxim de 3 ex. el 5-Vi (FiO, Sur,
ctOG).

Salobrar de campos. 2 ex. el 21-iV (Mun), 3 ex. el 8-V (rES), 7
ex. el 26-Viii (Mun).

Estany des Ponts (Alcúdia). 6 ex. el 7-V (Mun).
Port d’Alcúdia. 1 au de primer estiu i 1 de segon estiu menjant les

galetes que els donen els banyistes el 29-V (rES).
Maristany (Alcúdia). 1ex. el 20-Viii (Mun).
Port de Pollença. 20 ex. el 8-iX (PAt).

Sa Dragonera: 110 ex. a la colònia de cria el 21-Vi (GOn).
Menorca: calas Fons (es castell). 1 ex. el 16-Xi (ESc).

illa des Porros (es Mercadal). 2 ex. el 12-ii (cOL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’hi observen alguns ex. presumiblement

covant a una mota l’11-V. Es confirma la reproducció de l’espè-
cie per primera vegada als estanys saliners amb l’observació de
2 polls al costat de 80 ex. el 22-Vi; el 23-Vi es comptabilitzen
un total de 40 ex. i 21 nius (MAr).

Larus canus. Gavina cendrosa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: port de Palma. 1 ex. de primer hivern l’11-iii. Vegeu-ne l’informe

del comitè de rareses de Balears.

Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (Ei)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-Ei). Migrant escàs (MA-ME) i rar (Ei).
Selecció: fenologia i subspècies.
Mallorca: port i badia de Palma. S’hi ha vist una au amb anella 2z d’Holan-

da l’11-iii (rES). Màxims mensuals (Mun; rES; cLE; McM).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Port-badia Palma 2 5 15 6 3

Sa Barrala (campos). 1 ex. amb un grup de 100 gavines al camp de
polo el 25-iX (rES).

Eivissa: port de Vila (Eivissa). 1 ex. de segon any el 5-iV (LOu, Grc).

Larus fuscus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (Ei)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-Ei). Migrant escàs (MA-ME) i rar (Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut.
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Larus fuscus intermedius. Gavina fosca, gavià fosc (Ei)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-Ei). Migrant escàs (MA-ME) i rar (Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut.

Larus fuscus graellsii. Gavina fosca, gavià fosc (Ei)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-Ei). Migrant escàs (MA-ME) i rar (Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: port de Palma. 1 adult el 19-Xi (rES).
Eivissa: port de Vila (Eivissa). 1 adult és observat el 20-Xii (MAr).

Larus argentatus. Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: port de Palma. 1 ex. possiblement de quart hivern el 23-Xi. Vegeu-

ne l’informe del comitè de rareses de Balears.

Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-Ei-FO), gavina camagroga
(ME). Estatus: sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: port de Palma. Màxims mensuals (Mun; rES).

Dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Port Palma + 250 100 + + + + + 1.700 + 600 +

rafeubetx (calvià). El 19-i s’hi va poder observar una cabra asil-
vestrada que havia tengut dos cabrits. Per la inexperiència d’a-
quest exemplar o perquè el part li sobrevingué de sobte a un lloc
que no era l’adequat, va parir al mateix penya-segat on també hi
ha una colònia de gavines. com es pot imaginar, les aus s’enca-
rregaren de la resta, li mataren els dos cabrits i es va poder veure
com una gavina s’engolia un dels ulls d’un dels cabrits morts.
tot i això, la cabra mare, ja sense els seus dos cabrits, va conti-
nuar pasturant pel lloc amb el braguer ben ple (BOc).

La Gola (Pollença). 2 ex. especialitzats a agafar polls de capblau el
25-V (FiO, Sur, ctOG).

Sa Barrala (campos). 100 ex. al camp de polo el 25-iX (rES).
Bassa de can Guidet (Palma). un màxim de 485 ex. el 30-iX

(GAn).
Fe d’errades: el registre publicat a l’AOB 25, pàg. 169, Banyal-

bufar. Depredació sobre falzia el 21-IV-2010 ...... (CAY), corres-
pon realment a la localitat de Palma.

Sa Dragonera: 100 ex. pescant el 23-ii (VDA, GDE, PnDr). un màxim de 200
ex. el 29-Xi (rAY, cLr, MAi, GDE, PnDr), 900 ex. el 31-Xii
(MAi, GDE, PnDr).
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Larus cachinnans. Gavina camagroga
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Hydrocoloeus minutus (abans Larus minutus). Gavinó
Estatus: hivernant escàs (FO) i rar (MA-ME-Ei). Migrant rar (MA-ME-Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut.

Rissa tridactyla. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-Ei-FO)
Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA). Accidental (Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap Enderrocat (Llucmajor). 1 immadur el 8-i (McM).

Gelochelidon nilotica (abans Sterna nilotica). Llambritja de bec negre, llam-
britja becnegra (MA-ME-Ei-FO). Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-Ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, hi és present entre el 5-iV (1 ex.) i el

27-V (2 ex.), i un màxim de 3 ex. el 24-iV (Vic, riD, PnAM).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 25-iV (VEn, Qui, BEn).
Bassa de can Guidet (Palma). 4 ex. el 2-V (VEn).
Salobrar de campos. Hi és present entre el 7-V (1 ex.) i 28-V (5

ex.) (rES; MAt, FiO; nic).
Es carnatge (Palma). 1 ex. el 20-Viii (MAt).

Sterna bengalensis. Llambritja bengalí, llambritja bengalina (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Sterna sandvicensis. Llambritja de bec llarg, llambritja becllarga (MA-ME-
Ei-FO).
Estatus: hivernant moderat (Ei-FO) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (FO) i
escàs (MA-ME-Ei). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: port i badia de Palma. Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (Mun; Grc; rES; cLE).

Dates i ii 11-iii* iV V Vi-Vii Viii iX X 8-Xi* Xi Xii
Port-Badia Palma 25 50 12 0 0 0 0 0 0 2 3 38

Port de Pollença. 50 ex. el 2-i (VEn, Qui).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 8-iii (rES).
Badia d’Alcúdia. 54 ex. l’11-Xi (GAn). 48 ex. el 14-Xii (rES).
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Platja de Son real (Santa Margalida). 6 ex. el 26-Xii (Grc, ArB).
Menorca: port de Maó (Maó). 3 ex. el 22-X, primera cita postnupcial (cAD).
Eivissa: badia de Portmany (Sant Antoni de Portmany). 2 ex. el 22-i (MAr,

iGL).
Port de Vila (Eivissa). Hi són observats 20 ex. el 3-ii (MAr). con-

centració de 42 i 49 ex. l’1 i 14-Xii, respectivament (GAA).
Ses Salines (Sant Josep). Hi és observat entre el 6 i 23-ii amb un

màxim de 21 ex. el 6-i (GAA, MAr, ESr, SEP, tuu, cAA).
Primer registre de tardor el 8-Xi amb 6 ex. (MAr). l’11-Xi i 2-
Xii s’hi observen 7 i 6 ex. respectivament (MAr, GAA).

Formentera: als Freus. 7 ex. el 2-ii (MAr).

Sterna hirundo. Llambritja
Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-FO). Accidental (Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 13 colles. Observa-

ció d’ous a partir del 13-Vi, polls el 4-Vii, i juvenils el 29-Vii.
Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (Vic, riD,
PnAM).

Dates i ii 31-iii* iV V Vi Vii 6-Viii* iX X Xi Xii
Albufera 0 0 2 9 10 16 + 1 0 0 0 0

Salobrar de campos. 1 adult el 28-Vii (rES).
cala de Santa Ponça (calvià). 1 ex. de primer hivern al costat de

llambritges de bec llarg el 9-Xi (GAn; MOn).

Hydroprogne caspia (abans Sterna caspia). Llambritja de bec vermell, llam-
britja becvermella (MA-Ei), llambritja grossa (ME).
Estatus: migrant rar (MA-ME-Ei). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 2 adults i 1 jove el 13-iX, 1 ex. el 24-iX. Vegeu-ne l’in-

forme del comitè de rareses de Balears.
Port de Pollença, un adult el 8 d’octubre. Vegeu-ne l’informe del

crB.

Sternula albifrons (abans Sterna albifrons). Llambritja menuda
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME). Accidental (Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, hi és present entre el 5-iV (1 ex.) i el 17-Vi

(2 ex.). Postnupcial, 1 ex. el 31-Vii (Vic, riD, PnAM). 1 ex.
l’1-Viii (BEn, ArA, riu)

Salobrar de campos. 1 ex. el 8 i 15-V (rES), 1 ex. l’1-Vi (GAn).

Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc
Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME-Ei) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
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Mallorca: prenupcial, 4 ex. el 12-iV a la bassa de can Guidet (Palma) (rES).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. l’1-V (MAc, BEn).
S’Albufera. Pas prenupcial, hi és present entre el 5-iV (1 ex.) i el

10-Vi (4 ex.). un màxim de 25 ex. volant junts l’1-V (MMA,
cAA). Postnupcial, hi és present entre el 27-Vii (1 ex.) i el 6-iX
(4 ex.), i un màxim de 13 ex. el 9-Viii (Vic, riD, PnAM).

Salobrar de campos. 2 adults el 28-Vii (rES), 4 adults el 22-Vii
(Mun).

Menorca: salines d’Addaia (Maó). 1 ex. el 23-iV (PAB).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 4-Viii (cAM, MEn).

Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (Ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 7-Vi (Vic, riD, PnAM).

Salobrar de campos. 1 juvenil el 28-Vii (rES), 1 adult i 1 jove el
9-Viii (GOn).

Bassa de can Guidet (Palma). 2 ex. el 26-Viii (Grc).

Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME). Accidental (Ei-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut.

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (Ei)
Estatus: hivernant escàs (MA-Ei-FO) i rar (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut.

Fratercula arctica. cadafet, gallineta (FO)
Estatus: hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. el 4-iii (rOD, McM).
Sa Dragonera: 1 ex. que comença a pintar de color el bec el 5-iii (MMA, rES,

PAr, VEn).

Columba livia. colom salvatge
Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (Ei). Hivernant rar (FO).
Selecció: reproducció.

cap registre seleccionat.

Columba palumbus. tudó
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-Ei-FO). Hivernant moderat (ME-
Ei) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 200 colles (Vic, riD, PnAM).
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Aeroport de Palma. 1 ex. va fent viatges agafant branquillons d’una
acàcia i se’n va 200 metres a fer niu a un eucaliptus el 26-ii
(MMA).

Son Sardina (Palma). 200 ex. a un sembrat el 5-V (LOP).
Salobrar de campos. un esbart de 250 ex. el 14-Vii (rES, Mun).
Palma. 1 ex. construint un niu sobre un om siberià Ulmus pumila

l’1-Viii al polígon de Son rossinyol (MMA, LOO, VAL).
Son Hortolà (calvià). 2 nius sobre un garrover, amb polls el 30-X

(LOP).
Sa Dragonera: un màxim de 80 ex. menjant favó el 20 i 21-Viii (GOn, PnDr), i

50 ex. el 3-iX (GDE, PnDr).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 6-iV (Grc).
Formentera: es Brolls. un esbart de 60 ex. el 20-iX (MEY).

Streptopelia decaocto. tórtera turca
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-Ei). colonització recent: dècada dels 90 a
MA, 1997 a ME, 1999 a Ei i 2004 a FO.
Selecció: reproducció i noves localitats (MA).
Mallorca: torrent de Búger. 1 ex. a un niu fet sobre un ullastre el 9-iV

(MMA).
Sa Llapassa (Llucmajor). un esbart de 40 ex. el 30-Xi (Mun).

Sa Dragonera: 1 ex. el 21-Viii i 30-Xii (GOn, PnDr).

Streptopelia turtur. tórtora, tórtera (MA-Ei), torta (FO)
Estatus: estival abundant (Ei-FO), i moderat (MA-ME). Migrant abundant (ME), i
moderat (MA-Ei). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, primer ex. el 15-iV a la península de Formentor

(Pollença) (rES).
Salobrar de campos. un màxim de 9 ex. el 8-V als conrreus.

Observació de juvenils a partir del 28-V (rES).
Albufereta. 5 ex. el 7-V (Mun).
Postnupcial, darrera cita el 2-X amb 2 ex. al toro (calvià) (rES,

BEn, MAc).
Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 26-iV. Postnupcial, 1 ex. el 21-iX

(GOn, PnAc).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. és sentit el 22-Vi (GOn, PnSD).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 4 ex. el 15-iV, primeres cites del pas primaveral. Se

n’anellen 50 ex. entre el 15-iV i el 12-V (ESc).
Eivissa: can Portell (Sant Antoni de Portmany). Prenupcial, primer registre

el 14-iV amb 2 ex. (MAr).
cala nova (Santa Eulària des riu). Postnupcial, darrera cita el 14-

X amb 1 ex. (GAA).
Formentera: camí de la Mola. 23 ex. posats a un cable telefònic el 28-V (MEY).

Streptopelia senegalensis. tórtera del Senegal
Estatus: Accidental.
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Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. de segon any és capturat per a anellament el 13-iV, i un altre

ex. és observat el 16-iV. Ambdós registres estan pendents d’ho-
mologació pel comitè de rareses de la SEO.

Clamator glandarius. cucui reial
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (Ei-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: 1 ex. entra al centre de recuperació el 23-iii, i és alliberat poste-

riorment en bon estat (crEcuP).

Cuculus canorus. cucui, cuc (FO)
Estatus: estival (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-Ei). Migrant moderat.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, primer ex. el 17-iii cantant a Son rosinyol (VEn), 1

mascle el 17-iV al Salobrar de campos (ADr), 1 ex. el 18-iV al
s’Albufera (Vic, riD, PnAM). Darrer ex. el 25-Viii al golf de
Son Muntaner (Palma) (Mun).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. hi és sentit el 5-iV (GOn, PnAc).
Menorca: camí de sa torre Vella. 1 ex. l’11-V, primera cita primaveral

(GrG).
El Peu del toro (es Mercadal). 1 ex. el 14-V (MEn).
Binialcalà (es Mercadal). 1 ex. el 17-V (MEn).
S’Ermita (Ferreries). 1 ex. el 18-V (MEn, PiO).

Eivissa: camí des taulell (Sant Antoni de Portmany). Prenupcial, primer
registre l’1-iV amb 1 ex. cantant (MAr).

rota de can ric (Sant Antoni de Portmany). 1 ex. el 2-iV (MAr).
Formentera: la Mola. Prenupcial, 1 ex. és sentit a sa talaiassa el 14-iV i 2-Vi

(FOc).

Coccyzus americanus. cucui becgroc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Tyto alba. òliba, olivassa (FO)
Estatus: sedentari moderat.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 2 colles (Vic, riD, PnAM).
Cabrera: 1 ex. el 19-iX (GOn, PnAc).

Otus scops. Mussol
Estatus: sedentari abundant (MA-Ei) i moderat (ME). cria accidental el 2001 i 02
(FO). Hivernant moderat (ME), i escàs (MA-Ei-FO). Migrant escàs (MA-FO) i
moderat (ME).
Selecció: reproducció, subespècies, i dades d’interès.
Mallorca: Son Hortolà (calvià). Se n’ha sentit 1 ex. el 13-iii (LOP).
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Formentera: la Mola. Pas prenupcial, 1 ex. el 13-V (FOc).

Athene noctua. Miula
Estatus: hivernant rar (MA-ME-Ei). Migrant escàs (Ei). Accidental (FO). cria acci-
dental el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut.

Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-Ei)
Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (Ei). Migrant escàs (MA-ME). cria
accidental el 1997 (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 2 parelles (Vic, riD, PnAM).

Es trenc (campos). 4 ex. al pinar el 19-i (GOn).
costitx. S’hi han vist polls volanders cridant als nius, el 10-Vii, a

dos petits pinars situats a 1.350 m. un de l’altre al camí vell
(rES).

Ses Salines. 1 bugó al rellar d’en Miquel el 31-Viii (ALO).
S’Àguila (Llucmajor). 14 ex. surten de dos pins el 5-Xii (GOn).

Menorca: es Grau (Maó). 1 parella és escoltada des del gener fins al maig al
pinar de la platja (MEn).

Binidelfà (Ferreries). 1 ex. el 10-V (MEn).

Asio flammeus. Mussol emigrant
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs. cria accidental el 1976
(MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Albufereta (Pollença). 1 ex. caçant l’11-ii (rES).

Es carnatge (Palma). 1 ex. posat a un pi l’1-iV (ALO).
Blanquer de Maria de la Salut. 1 ex. el 13-iV (rES, VEn, SuA,

AME), 2 ex. el 17-iV (rES). 1 ex. normalment volant baix,
davant la presència d’un circus aeruginosus, s’enlaira per evitar
els seus atacs, el 19 i 20-iV (MMA, cAA, rES, Qui).

S’Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 17-iX (VEn).
Menorca: cap de cavalleria (es Mercadal). 1 ex. hi és observat el 28-iV

(MAc, BAz).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. caçant el 28-iii (MAr).

Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d’olla (Ei)
Estatus: estival moderat (MA-ME) i escàs (Ei). Migrant moderat (MA-ME-Ei) i
escàs (FO). Falta informació. Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: hi és present des del 23-iV amb 1 ex. cantant el vespre a tossals

(ALO).
S’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 2 colles. Darrer ex.

el 10-X (Vic, riD, PnAM).
Son Bosc (Muro). 2 ex. cantant el 8-Vii (MMA, SAM, LOO,

QuE).
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Cabrera: prenupcial, 1 exemplar és sentit el 12-Vi. Postnucial, 1 ex. el 5 i 9-
iX (GOn, PnAc).

Formentera: can Marroig. Pas prenupcial, primer ex. el 30-iV (BOn, PnEF).

Caprimulgus ruficollis. Siboc
Estatus: migrant rar (MA-Ei). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Apus apus. Falzia, vinjola (ME)
Estatus: estival abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i reproducció.
Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 9-iii amb 2 ex. a s’Albufera (Vic,

riD, PnAM; MOn), 1 ex. el 13-iii a Felanitx (ADr), i 15 ex.
el 13-iii al prat de Sant Jordi (Palma) (nic). Darrera cita el 28-
V amb 3 aus arribant en vol baix des de cabrera (rES).

Puig de Sant Salvador (Artà). un màxim de 1.000 ex. el 4-Vii
(Muñ, Art).

Font de sa cala (capdepera). 12 ex. sobrevolant el fum d’un incen-
di forestal el 21-Viii (Mun).

Pas postnupcial, darrer ex. el 24-iX (Vic, riD, PnAM; rES).
Sa Dragonera: 300 ex. el 16-Viii, i 1 ex. el 22-Xi (GOn, PnDr).
Eivissa: Vila. Prenupcial, primera observació el 16-iii amb 10 ex. (cAA).

Ses Salines (Sant Josep). n’és observat un grup el 16-Viii (GAA).

Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)
Estatus: estival moderat (MA-ME-Ei). Migrant moderat (MA-ME-Ei). Falta infor-
mació. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 13-iV a s’Albufera (Vic, riD,

PnAM).
inca. tornen a criar al mateix edifici, almenys a 4 llocs diferents de

la teulada on van criar l’any passat, observacions del 17-V (Vic)
Pas postnupcial, un esbart de 50 ex. el 16-Vii al port d’Andratx

(BAz). Darrer registre el 7-Xi amb 2 ex. a s’Albufera (Vic,
riD, PnAM).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Hi són observats 2 ex. el 10-V (GAA).

Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)
Estatus: estival (Ei?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-Ei).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 9-iii a s’Albufera (Vic, riD,

PnAM). Darrer ex. el 9-iV a Albercutx (Pollença) (VEn).
castell d’Alaró. 20 ex. el 6-iV (cAS)
S’Evangèlica (Andratx). 2 ex. volant amb grans grups de falzies el

19-Vi (BAz, VEn, Qui, LOP, MAc, BEn, rES, FrO).
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Pas postnupcial, 1 ex. volant entre falzies pàl·lides el 16-Vii al
port d’Andratx (BAz), 3 ex. el 20-Vii a Son real (Santa Mar-
galida) (GAn). Darreres cites, 1 ex. el 3-iX al port de Pollença
(PAt), i 1 ex. sortint a la mar el 24-iX al cap de ses Salines (San-
tanyí) (VEn, BEn, Qui).

Font de sa cala (capdepera). 3 ex. sobrevolant el fum d’un incen-
di forestal el 21-Viii (Mun).

Menorca: cementiri d’Alaior. 17 ex. el 15-iii (cOL).
Es Mercadal. 21 ex el 26-iX (cOL).

Eivissa: cap des Salt (Sant Josep). 1 ex. el 5-iV (cAr, Grc).
cala d’Hort (Sant Josep). 1 ex. l’1-V (GAA).

Alcedo atthis. Arner, blauet (Ei)
Estatus: hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-Ei-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, darrer ex. el 26-iii (Vic, riD, PnAM).

Postnupcial, primer ex. el 24-Vii (Vic, riD, PnAM).
cala en tugores (ses Salines). 1 ex. el 15-Viii (cAA).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 20-Viii i 25-iX (Mun).
La Gola (Pollença). 1 ex. del 3-iX al 28-Xi (FiO, Sur, ctOG).

Cabrera: 1 ex. el 16-ii (SEr). Postnupcial, 1 ex. el 30-Vii (LLA), 1 ex. dins
de sa cova Blava el 2-iX (PAn), i el 4-iX i 3-X (GOn, PnAc).

Sa Dragonera: 1 ex. el 13-X (GDE, PnDr).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. l’1-iV, darrera cita prenupcial

(MOz, PnAG). 1 ex. el 16-Vii, primera cita postnupcial
(MEn).

Salines d’Addaia (Maó). 1 ex. el 19-Viii (FLO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Hi són observats 3 ex. el 16-i (cAr,

MAr, cAL, cAA, SEP, tuu). Observacions postnupcials a
partir del 16-iX amb 2 ex. fins al 22-Xi amb un màxim de 3 ex.
(MAr, SEP, tuu).

Port de Sant Antoni (Sant Antoni de Portmany). Se n’ha vist 1 ex.
el 17-i (Grc, rOz).

Ses Feixes de talamanca (Eivissa). 1 ex. el 22-iX (MAr).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 17-i (MSS, cAr). Observacions de tardor

a partir del 26-iX amb 1 ex. (MAr).

Merops persicus. Abellerol gola-roig
Estatus: Accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Merops apiaster. Abellerol
Estatus: estival moderat (ME) i escàs (MA-Ei-FO). Migrant abundant (MA-FO) i
moderat (ME-Ei). Selecció: reproducció i fenologia.
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Mallorca: s’Albufera. Primera cita el 2-iV amb 2 ex. Enguany hi han criat 13
colles (3 nius al Pn i 10 nius fora del Pn) (Vic, riD, PnAM).

Son Bosc (Muro). Enguany hi han usat 7 nius, 2 tenen polls enca-
ra, i un màxim de 15 ex., fins a 12 de joves el 17-Vii (ADr).

Pas prenupcial, 2 ex. el 3-iV a Albercutx (Pollença) (MMA, cAA),
i un màxim de 25 ex. el 17-iV a Albercutx (rES, Qui, VEn,
BEn, BAz). un màxim de 100 ex. sedimentats el 3-V a cases
Velles (Pollença) (VEn, FrO). Darrers esbarts el 15-V amb 14
ex. a cas coronel (Manacor) (ADr), 1 ex. el 15-V a cases
Velles (Pollença) (MMA, cAA).

Pas postnupcial, primer esbart el 10-Vii amb 4 ex. al torrent de
Santa Ponça (calvià) (GAn). Darrer registre el 13-iX amb 12
ex. a Lloret (rOi).

Cabrera: pas prenupcial, se n’ha sentit 1 ex. el 29-iii. Postnupcial, hi són
sentits diversos exemplars el 6-iX (GOn, PnAc).

Sa Dragonera: 1 ex. el 6-iX (JOA, PnDr).
Menorca: pas primaveral, primeres cites, 12 ex. el 3-V a na Vermella (Maó)

(JuL), i 17 ex. el mateix dia a rafalet (Sant Lluís), un poc tard
enguany (MEn).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 27-iii amb 3 ex. a ses Salines (Sant
Josep) (cAA). 5 ex. el 27-iV al camí des Fornàs (Sant Antoni de
Portmany) (GAA), i també en són escoltats alguns exemplars al
puig Gros (Sant Josep) (cnt, GEL).

Sa carroca (Sant Josep). Postnupcial, darrer registre el 18-iX amb
22 ex. (MAr).

Coracias garrulus. Gaig blau
Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: aeroport de Palma. 1 ex. l’11-iV (Gci). 1 ex. entre el 8 i 13-X

(MAM, HEA).
Puig de sa Morisca (calvià). 1 ex. el 12-V (GAn).
S’Albufera. 1 ex. els dies 12, 13 i 19-V, i 10-Vi (Vic, riD, PnAM;

rES).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 30-Viii, almanco fa una set-

mana que és per la zona (MAt).
Menorca Llimpa (Maó). 1 ex. el 6-V, primera cita del pas primaveral (MEn).

camí de tramuntana (es Mercadal). Pas postnupcial, 1 ex. l’11-
Viii (JuA).

Upupa epops. Puput
Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-Ei). Hivernant escàs (MA).
Migrant moderat (ME-Ei) i escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi ha criat 1 colla (Vic, riD, PnAM).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas primaveral important aquest any entre l’1-iV i el

3-V amb 23 ex. capturats per a anellament (ESc).
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Dendrocopus minor. Picot menut
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Jynx torquilla. Formiguer. llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (Ei)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (Ei). Estival rar (ME). Hivernant mode-
rat (MA-Ei) i escàs (ME-FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 20-iii. Postnupcial, darrer ex. ane-

llat el 5-X (GOn, PnAc).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 11 ex. capturats per a anellament el 22-iV, no s’havien

produït mai tantes captures en un sol dia (ESc).
Formentera: 1 ex al camí des Brolls el 20-Xii (MAr).

Ammomanes cinctura. terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Melanocorypha calandra. calàndria
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: blanquer de Maria. 4 ex. el 4-iV i 2 ex. el 5 i 6-iV. Vegeu-ne l’in-

forme del comitè de rareses de Balears.

Calandrella brachydactyla. terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de
cap pla (Ei), terrol·la (FO). Estatus: estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-Ei).
Migrant moderat (MA-ME-Ei).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 4 colles. Darrera cita

el 19-X amb 2 ex. (Vic, riD, PnAM).
Pas prenupcial, primeres cites, 3 ex. el 29-iii al blanquer de Maria

de la Salut (rES), 1 ex. l’1-iV as carnatge (Palma) (ALO).
Darrer ex. el 14-V a Albercutx (Pollença) (rES).

Blanquer de Maria de la Salut. Primer jove volander el 3-Vi. un
esbart de quasi 100 aus i un altre de 15 ex. el 10-Viii. un grup
de 70 ex. el 6-iX, 1 ex. el 23-iX i 7-X (rES).

Salobrar de campos. Pas postnupcial, 1 ex. el 8-Vii (MOn), 22 ex.
el 30-Viii (GOn).

Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 18-iii (GOn, PnAc).
Menorca: Binialcalà (es Mercadal). 7 ex. el 21-Vi amb un mascle cantant i la

detecció de 2 nius, confirmant-se com a zona de cria (MEn).
Lloc de cavalleria (es Mercadal). 3 parelles territorials el 2-V

(MEn).
Eivissa: aeroport des codolar (Sant Josep). Prenupcial, primer registre el 9-

iV amb 3 ex. (MAr, Grc).
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Calandrella rufescens. terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat
(ME). Estatus: accidental. cria accidental (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Galerida theklae. cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (Ei-
FO). Estatus: sedentari abundant (Ei-FO) i moderat (MA-ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Blanquer de Maria de la Salut. Observació de joves a partir del 3-

Vi (rES).

Lullula arborea. cotoliu
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (Ei-FO)
Estatus: hivernant abundant (MA-Ei-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA)
i moderat (ME-Ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: hivernada, un esbart de 70 i altre de 60 ex. a sa Barrala i Salobrar

(campos) el 19-i (GOn).
Pas prenupcial, primeres cites, 50 ex. el 4-iii al Salobrar de cam-

pos (GAn), i 2 ex. el 6-iii a s’Albufera (Vic, riD, PnAM).
Darrers 2 ex. el 10-iV, 2 ex. (1? cantant) l’11-iV ambdós al
blanquer de Maria de la Salut (rES).

Postnupcial, primera arribada el 18-X amb més de 70 ex. al blan-
quer de Maria de la Salut (rES), 11 ex. el 19-X a s’Albufera
(Vic, riD, PnAM).

Albufereta (Pollença). un grup de més de 200 aus el 19-X (rES).
Hivernada, un esbart de 40 i altre de 10 ex. a s’Àguila i Llucamet

(Llucmajor) el 5-Xii (GOn).
Cabrera: postnupcial, primer ex. el 26-X amb un mascle (GOn, PnAc).
Sa Dragonera: 2 ex. el 22-Xi (GOn, PnDr).
S’Espartar: (Sant Josep). Primer registre de tardor l’1-X amb 2 ex. (MAr).

Riparia riparia. cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera
(Ei). Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-Ei) i escàs (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 10-iii amb 2 ex. a s’Albufera (Vic,

riD, PnAM), i darrera cita el 29-iV amb 1 ex. a la Gola
(Pollença) (FiO, ctOG).

Pas postnupcial, 100 ex. el 26-Viii a la bassa de can Guidet
(Palma) (Grc). Darreras cites el 9-iX amb 3 ex. a l’Albufereta
(Pollença) (PAt), i 1 ex. el 27-iX a s’Albufera (Vic, riD,
PnAM).
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Menorca: Albufera des Grau (Maó). un grupet sobrevola es Prat juntament
amb altres hirúndids en pas postnupcial el 21-iX (crr, FLO).

Eivissa: bassa de sa rota (Santa Eulària des riu). Prenupcial, primer regis-
tre el 26-iii amb 4 ex. (cAA, Grc).

Ptyonoprogne rupestris. cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de
penyal (ME), oronella de roca (Ei).
Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs (Ei). Hivernant moderat (MA-Ei) i escàs
(ME-Ei). Migrant escàs (ME-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. una concentració màxima de 1.000 ex. el 20-ii (Vic,

riD, PnAM).
Palma. 1 ex. al pati de la Misericòrdia el 22-i (ADr).

Hirundo rustica. Oronella
Estatus: estival moderat (MA-Ei-FO) i escàs (ME). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Maristany (Alcúdia). 1 ex. volant entre desenes de cabots de roca el

3-i (BAz, BAn).
Pas prenupcial, primeres cites, 1 ex. l’1-ii a s’Albufera (Vic, riD,

PnAM), 1 ex. el 3-ii (JAM) i el 5-ii (nic) ambdós al prat de
Sant Jordi (Palma), 1 ex. el 7-ii al Salobrar de campos (Mun),
i el 28-ii amb 2 ex. a cas Salero (Manacor) (ADr).

cas Moliner (Son Sardina, Palma). Primera observació d’1 ex. a la
zona de cria el 19-iii, amb crits d’alarma per fer fora un moix
que es troba davall del niu. Aquest mateix vespre ja dorm al niu.
Primera observació del segon ex. a la zona de cria el 27-iii
entrant a la cotxeria on es troba el niu. Primera observació de
reparació del niu el 5-iV. Darrera observació de reparació del niu
l’11-iV. Primera observació d’adult covant el 17-iV. tres polls
d’uns cinc dies el 5-V. Primera observació d’abandonament del
niu per part dels polls el 23-V. Els joves empren el niu per dor-
mir esporàdicament fins al 5-Vi. Primera observació de femella
covant la segona posta de 4 ous l’11-Vi. tant a la primera posta
com a la segona sols s’observa la femella covant mentre que els
polls són alimentats pels dos adults durant tot el procés de cria.
Primera observació de polls de la segona posta el 28-Vi. Els 4
joves abandonen el niu el 20-Vii i als vespres sols tres tornen
per dormir al niu. Fins a 8 joves i 1 adult volant per la zona de
cria el 22 Vii. Darrera observació d’1 jove dormint a niu el 27-
Viii. Darrera observació de la femella dormint al niu el 9-iX.
Enguany el mascle sols ha emprat la cotxeria com a dormidor de
manera esporàdica (MOL).

Son Quint (Esporles). 600 ex. mesclats amb cabots el 2-V (MOL).
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S’Hort de sa torre (Sant Jordi, Palma). tres nius ocupats a una cot-
xeria. un altre niu ocupat a una segona cotxeria i tres nius deso-
cupats el 4-V (MOL).

Son Vidal (Orient). 1.300 ex. mesclats amb cabots el 4-V (MOL).
Pas postnupcial, un esbart de 20 ex. gairebé tots joves el 29-X al

prat de Sant Jordi (Palma) (BAz). Darrers registres el 10-Xi
amb 7 ex. a s’Albufera (Vic, riD, PnAM), i 2 ex. a Son real
(Santa Margalida) el 20-Xi (rES).

Eivissa: Santa Gertrudis. Primer ex. el 2-ii (BAz).
Ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, 1 ex. el 9-ii (GAA).

Cecropis daurica (abans Hirundo daurica). Oronella coa-rogenca, oronella
daurada (ME).
Estatus: migrant escàs (MA-Ei) i rar (ME-FO). cria accidental 2007 (MA).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, 2 ex. amb tres oronelles el 9-ii i 2

ex. el 2-iii ambdues al prat de Sant Jordi (Palma) (JAM), 1 ex.
el 9-iii, i 2 ex. el 10-iii a s’Albufera (Vic, riD, PnAM), 1 ex.
el 9-iii a la bassa de can Guidet (Palma) (VEn).

Darreres, 1 ex. el 4-iV a s’Albufera (Vic, riD, PnAM), 2 ex. el 3-
iV a Mortitx (Escorca) (JiM), 1 ex. el 6-iV al cap Blanc (Lluc-
major) (nic), i 1 mascle el 13-iV als afores de costitx (rES), 1
ex. el 30-iV al blanquer de Maria de la Salut (VEn, cOn).

Presència primaveral-estival, 1 ex. el 6-V al camí Vell de costitx
(rES), i 4 ex. el 3-Vi a Son Ferrer (calvià) (GAn).

Port d’Andratx. Presència primaveral-estival, 5 ex. el 21-V. Sego-
na cita de nidificació amb 2 ex. amb un niu davall d’un pont el
10-Vii, i 2 adults i 2 polls van a dormir al mateix niu del 15 al
17-Vii (BAz).

S’Arracó (Andratx). Presència primaveral-estival, 6 ex. beuen a la
piscina municipal el 10-Vii (BAz).

Pas postnupcial, 1 ex. el 9-Viii al Salobrar de campos (GOn), un
esbart de 12 ex. al Saluet (Andratx) el 16-Viii (BAz). Darrera
cita el 18-iX amb 2 ex. a s’Albufera (VEn).

Cabrera: prenupcial, hi és present entre el 27-iii (1 ex.)(FiO) i 12-V (1 ex.
anellat) (GOn, PnAc; LLA).

Menorca: Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 2-iV, primera cita en pas prenupcial
(POn, cOL).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 18-V (MOz, PnAG), 1 ex. cap-
turat per a anellament el 29-V (MEn). Se n’ha trobat 1 niu dins
d’un transformador el 8-Vi (cAP).

Salines de la concepció (es Mercadal). 5 ex. l’1-iX amb dos adults
i tres joves (FLO).

Eivissa: cas Mallorquí (Santa Eulària des riu). Prenupcial, primer registre
el 26-iii amb 6 ex. (Grc, cAA).
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Sant Mateu d’Albarca (Sant Antoni de Portmany). 3 ex. el 9-iV
(Grc).

Delichon urbicum. cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (Ei).
Estatus: estival abundant (MA) i moderat (ME-Ei). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 3-ii al prat de Sant Jordi (Palma)

(JAM), 1 ex. el 4-ii a s’Albufera (Vic, riD, PnAM), i 3 ex. el
15-ii al Mondragó (Santanyí) (PAY). Darrera cita el 3-iV amb 2
ex. a Albercutx (Pollença) (MMA, cAA).

Albufereta (Pollença). Més de 100 ex. el 8-iii (rES).
Maristany (Alcúdia). un màxim de 200 ex. el 9-iii (BAz).
Palma. 6 ex. entrant als nius que hi ha als edificis de la costa de les

Germanetes el 26-iii. 2 ex. entrant als nius que hi ha al col·legi
Lluís Vives el 26-iii (MMA).

La Gola (Pollença). Hi és present del 27-iV a l’1-Vii amb un
màxim de 30 ex. el 7-V. Vénen a agafar fang els exemplars de la
petita colònia al port (FiO, Sur, Hun, ctOG).

Cabrera: 90 ex. el 25-iV (LLA).
Sa Dragonera: prenupcial, 5 ex. el 8-ii (rAY).
Menorca: Son Saura (es Mercadal). 4 ex. el 9-ii, primera cita pas prenupcial

(MEn, ESc).
Eivissa: ses Feixes de talamanca (Eivissa). Prenupcial, primera cita el 16-

iii amb varis ex. (GAA).
Formentera: pas prenupcial, primer ex. el 8-iV (DEL).

Anthus richardi. titina grossa, titina de richard (MA), titeta grossa (ME).
Estatus: migrant rar (MA-ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: aeroport de Palma. 1 ex. el 31-X (MAt). registre pendent d’ho-

mologació pel comitè de rareses.
Cabrera: 1 ex. el 6-X. registre pendent d’homologació pel comitè de rare-

ses.

Anthus campestris. titina d’estiu, verola (MA), titeta d’estiu (ME), titina
borda des camp (Ei), titina (FO).
Estatus: estival moderat (MA-ME) i escàs (Ei-FO). Migrant moderat (MA-ME-
FO) i escàs (Ei). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, primer ex. el 6-iV al cap Blanc (Llucmajor) (nic). 1

mascle cantant a Son real (Santa Margalida) el 9-iV (rES).
Darrer ex. en migració el 17-iV a Albercutx (Pollença) (rES,
Qui, VEn, BEn, BAz).

Postnupcial, darrers ex. el 7-iX a cúber (Escorca) (PAt), 1 ex. el
13-iX a s’Albufera (Vic, riD, PnAM), un grupet de 7 ex. el
22-iX al blanquer de Maria de la Salut (rES).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 12-iX (GOn, PnAc).
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Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 8-iV, primera cita del pas prenupcial
(ESc).

Eivissa: sa rota (Santa Eulària des riu). Prenupcial, primer ex. el 26-iii
(cAA, Grc).

Anthus hodgsoni. titina de Hodgson, titina d’esquena olivàcia (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Anthus trivialis. titina d’arbre, titina dels arbres (MA-Ei-FO), titeta d’arbre
(ME). Estatus: migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primers ex. el 2-iV a la vall de Bóquer

(Pollença)(rES), 1 ex. el 15-iV a s’Albufera (Vic, riD,
PnAM), un esbart de 6 ex. el 27-iV a la península de Formen-
tor (Pollença). Darrer ex. l’1-V a Son Perot (Llubí) (rES).

Pas postnupcial, primers registres, 1 ex. el 9-iX a s’Albufera (Vic,
riD, PnAM), 2 ex. el 22-iX al blanquer de Maria de la Salut, 1
ex. el 26-iX a l’embassament de cúber (Escorca). Darrer ex. el
8-X al prat de Sant Jordi (Palma) (rES, VEn).

Cabrera: prenupcial, primer ex. el 4-iV (MAt, PnAc; FiO). Postnupcial,
primeres cites el 10 i 15-X ambdues amb 1 ex. (GOn, PnAc).

Menorca: Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 13-X (FLO).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 5 ex. anellats el 15-V, darreres cites de primavera

(ESc).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep). 3 ex. als conreus el 9-iV (MAr, Grc).
Formentera: can Marroig. Pas prenupcial, darrer ex. el 4-V (BOn, PnEF).

Anthus pratensis. titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (Ei)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME) i moderat (Ei).
Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, primers registres, un esbart de 8 ex. el 30-iii a l’Albu-

fereta (Pollença) (rES), 2 ex. el 7-iV al blanquer de Maria de la
Salut (rES). Darres observacions l’11-iV amb un esbart de 12
aus al blanquer de Maria de la Salut (rES), 2 ex. el 12-iV a
s’Albufera (Vic, riD, PnAM).

Postnupcial, primeres cites, 2 ex. el 10-X a s’Albufera (Vic, riD,
PnAM), més de 50 ex. el 18-X al blanquer de Maria de la Salut
(rES), 2 ex. el 29-X a la Gola del port de Pollença (Sur).

Cabrera: prenupcial, primera cita el 15-iV amb 2 ex. Postnupcial, primer ex.
anellat el 28-X (GOn, PnAc).

Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Darreres cites de primavera, 1 ex. el 13-iV i 5 ex. el
14-iV (ESc).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer ex. prenupcial l’11-X (MAr).
Formentera: estany Pudent. Primer ex. postnupcial el 18-X (MAr).
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Anthus cervinus. titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 7 i 28-iV (Vic, riD, PnAM;

rES). 1 ex, el 14-Xi (rES).
Pla de Lanzell (Vilafranca). 1 ex. a terra alimentant-se el 8-iV

(Muñ, Art).
Blanquer de Maria de la Salut. 1 ex. el 5 i 6-iV i 3-V. 1 ex. el 14-

Xi (rES).

Anthus spinoletta. titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-Ei-FO). Migrant escàs (MA-ME-
Ei). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darreres cites el 25-iii amb 1 ex. a s’Albufera

(GAn; Vic, riD, PnAM), i el 31-iii amb 8 ex. al prat de Sant
Jordi (Palma) (rES), l’1-iV amb 1 x. al prat de Sant Jordi
(Palma) (MMA, cAA).

Postnupcial, primers registres el 14-X amb 4 ex. a s’Albufera (Vic,
riD, PnAM), 4 ex. el 16-X a l’embassament de cúber (Escor-
ca) (rES), i 12 ex. el 27-X a l’Albufereta (Pollença) (rES).

Menorca: badia de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 16-i (POn, cOL).
Lluriac (es Mercadal). 9 ex. el 2-iV (POn, cOL).

Anthus petrosus. titina d’aigua
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Motacilla flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-Ei-FO), titeta groga (ME)
Estatus: estival moderat (MA-Ei) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-Ei) i mode-
rat (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, 1 ex. el 4-iii al Salobrar de campos

(MOn), 1 ex. el 6-iii a la bassa de can Guidet (Palma) (Mun),
2 ex. el 9-iii a s’Albufera (MOn), 2 ex. l’11-iii i un grup de 20
ex. el 3-V ambdós al blanquer de Maria de la Salut (rES).

Salobrar de campos. 7 ex. el 8-V (rES).
Pas postnupcial, darrera cita el 8-X amb 2 ex. al cap de ses Salines

(Santanyí) (rES).
Prat de Sant Jordi (Palma). Més de 30 ex. el 7-iX (rES). 1 ex. el 8-

X (rES, VEn).
Albufereta (Pollença). 25 ex. el 24-iX (rES).

Cabrera: pas prenupcial, primers ex. el 14-iV amb 4 mascles anellats i
darrers el 4-V amb 2 femelles (GOn, PnAc).

Pas postnupcial, primera cita el 14-iX amb 4 ex. (Sur).
Menorca: aeroport (Maó). 30 ex. el 3-iii, primera cita del pas prenupcial

(ESE).
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Basses de Santa Marianna (Maó). 1 ex. el 31-Viii, primera cita del
pas postnupcial (FLO).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació el 25-iii amb varis ex.
(GAA). Darrer ex. el 20-X (MAr).

Motacilla flava cinereocapilla. Xàtxero groc, titina groga (MA-Ei-FO),
titeta groga (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-Ei) i moderat (ME-FO). cria accidental al 2008
(MA). Selecció: reproducció, i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 22-iV (MMA, cAA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observacions d’1 mascle el 10-V, el 5-Vi

són 3 mascles, dels quals un porta menjar al bec i el 18-Vi un
altre mascle (GAA). Enguany és, almenys, el segon en què hi ha
observacions durant l’època de cria i amb indicis de la probable
nidificació d’aquesta raça (MAr).

Motacilla flava flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-Ei-FO), titeta groga
(ME). Estatus: migrant abundant (MA-Ei) i moderat (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 4 ex. el 31-iii (JAM).

cases Velles (Pollença). 1 ex. el 22-iV (BAz, FrO, VEn, MMA,
cAA).

Península de Formentor (Pollença). 1 ex. el 27-iV (rES, BEn).

Motacilla flava flavissima. Xàtxero groc, titina groga (MA-Ei-FO), titeta
groga (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-Ei) i moderat (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 mascle el 31-iii (rES; JAM).

camí de Llenaire (Pollença). 1 ex. en un esbart de 100 ex. de titi-
na groga el 22-iV (BAz, FrO, VEn).

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 27-iV (rES, BEn).
Península de Formentor (Pollença). 1 ex. el 27-iV (rES, BEn).

Motacilla flava iberiae. Xàtxero groc, titina groga (MA-Ei-FO), titeta groga
(ME). Estatus: estival moderat (MA-Ei) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-Ei) i
moderat (ME-FO).
Selecció: reproducció, i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 250 parelles. Primera cita, 2 ex. el

22-ii a s’Albufera (Vic, riD, PnAM),
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 mascle el 2-iii (JAM).
Península de Formentor (Pollença). 1 ex. el 27-iV (rES, BEn).
La Gola (Pollença). Al manco 2 parelles criant a les salicòrnies del

torrent, s’hi troben 2 polls morts i 1 volander a un dels nius el
15-V (FiO, Sur, ctOG).
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Motacilla flava thunbergi. Xàtxero groc, titina groga (MA-Ei-FO), titeta
groga (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-Ei) i moderat (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cases Velles (Pollença). 1 ex. el 22-iV (BAz, FrO, VEn, MMA,

cAA). 5 ex. el 15-V (MMA, cAA).
camí de Llenaire (Pollença). 2 ex. amb un esbart de 100 ex. de titi-

na groga el 22-iV (BAz, FrO, VEn).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 27-iV (rES, BEn).
Península de Formentor (Pollença). 2 ex. el 27-iV (rES, BEn).
costitx. 1 mascle als afores el 2-V (rES).
S’Albufera. 1 ex. el 9-Vi (GAn).

Motacilla flava feldegg. Xàtxero groc, titina groga (MA-Ei-FO), titeta groga (ME).
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 mascle el 25-iii.

camí de Llenaire (Pollença). 1 ex. amb un esbart de 100 ex. de titi-
na groga el 22-iV.

Aquesta espècie es caracteritza per tenir una caputxa completa de color negre.
La seva àrea de cria es situa al sud-est d’Europa, des de Grècia i els Balcans fins al
sud d’ucraïna, i al sud-oest d’Àsia, des de turquia i punts del Pròxim Orient fins a
iran i Afganistan. La hivernada d’aquest ocell transsaharià es situa especialment a
nigèria i Sudan (n i S). La identificació segura només es pot fer normalment en mas-
cles amb plomatge nupcial (primavera-estiu) i està dificultada pel fet que apareixen
amb freqüència individus de caràcters intermedis. Hi ha la possibilitat de confusió
amb individus foscos de M.f. thunbergi. Els registres mencionats estan pendents
d’homologació pel comitè de rareses de la SEO/BirdLife. Aquest ocell no figura en
aquesta llista i, si hi és acceptat, seran els primer registres del comitè a les Balears.

Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrente-
ra (ME), titina de la Mare de Déu (Ei).
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-Ei). Migrant moderat (MA), escàs
(ME-Ei) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 22-iii al torrent de Búger (MMA).

Pas postnupcial, primeres cites, 4 ex. el 24-iX a l’embassament de
cúber (Escorca) (Grc, ArB), i 1 ex. el 24-iX a Maristany
(Alcúdia) (rES).

Menorca: platja de Son Saura (es Mercadal). 1 ex. el 6-X, primera cita de tar-
dor (MEn, FLO).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer ex. postnupcial el 14-X (MAr).
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Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (Ei), titi-
neta (FO)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia, màxims i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, darrers ex. el 27-iV al camí de Llenaire (Pollença)

(rES, BEn), 1 ex. el 28 (MMA, cAA) i 29-iV a s’Albufera
(Vic, riD, PnAM).

Pas postnupcial, primer ex. el 10-iX a s’Albufera (Vic, riD,
PnAM; PAt), 1 ex. el 18-iX a la carretera al port de Pollença
(MAt, FiO, ctOG), 1 ex. el 24-iX a l’Albufereta (Pollença)
(rES).

Cabrera: prenupcial, darrera cita el 20-iV amb 2 ex. (GOn, PnAc).
Menorca: Son Saura (es Mercadal). 1 ex. el 10-X, primera cita de tardor

(MEn, FLO).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 5 ex. el 9-iV (ESc).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer ex. prenupcial el 28-iii (GAA).

Bassa de sa rota (Santa Eulària des riu). Primer ex. postnupcial el
9-X (MAr).

Formentera: port de la Savina. 300 ex. empren com a dormidor els iots amarrats,
el 7-Xii (nic).

Motacilla alba yarrellii. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titi-
na (Ei), titineta (FO).
Estatus: hivernant rar. Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 25-ii (rES).

Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (Ei)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (Ei). Hivernant escàs (ME). Migrant
escàs (ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. 3 mascles cantant al comú de Muro el 25-i (rES).

Enguany s’estima que hi han criat 7 colles (Vic, riD, PnAM).
Fonts ufanes (campanet). 1 colla cria amb èxit a una caixa-niu, hi

ha 5 ous l’1-V, i polls acabats de néixer el 23-V (Sun).
Menorca: Pou d’en calders (Maó). 1 ex. el 5-ii (cAt).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 3-V (ESc).

Prunella modularis. Xalambrí
Estatus: hivernant moderat (MA-ME-Ei). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (Ei-
FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 4-iii al Salobrar de campos (GAn;

MOn), i un màxim de 19 ex. als afores de Llubí el 23-i, i 7 ex.
al comú de Muro-s’Albufera el 25-i (rES).
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Pas postnupcial, primer ex. el 12-X al caló de Ferrutx (Artà)
(ALO), i un màxim de 13 ex. a Son real (Santa Margalida) el
20-Xi (rES).

Cabrera: postnupcial, primer ex. anellat el 16-X (GOn, PnAc).
Sa Dragonera: postnupcial, del 17 al 19-Xi amb 2 ex. el darrer dia (GOn, PnDr).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat l’11-iV

(ESc).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 17-Xi (GAA).

camí des Fornàs (Sant Antoni). 1 ex. l’1-Xii (GAA).

Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-Ei). Migrant escàs (MA) i rar (Ei).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: prenupcial, un màxim de 17 ex. al puig Major el 30-i (rES, VEn,

Qui), 15 ex. al cim del tomir el 16-i (BAz), 12 ex. al cim de
Galatzó el 6-i (nic), 6 ex. al puig caragoler (Escorca) el 13 i
25-iii (BAu, Mun).

Postnupcial, primer registre el 6-Xii amb 5 ex. al puig de Binimo-
rat (ALO).

Sa Dragonera: 1 ex. el 4-ii (McM, PnDr).
Menorca: el toro (es Mercadal). 2 ex. l’11-Xii (MEn).

Ses tanques, es canutells (Maó). 4 ex. el 29-Xii (FLO, tOE).

Cercotrichas galactotes. coadreta
Estatus: migrant rar (MA-ME-Ei). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Erithacus rubecula. rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (Ei), fredolai (FO)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant. cria accidental 2005, 2009 i 2010
(MA). Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: prenupcial, darreres cites, 1 ex. el 22-iV a cases Velles (Pollença)

(MMA, cAA), 1 ex. el 23-iV a la vall de Bóquer (Pollença)
(nic).

Presència primaveral-estival, 1 ex. cantant a damunt d’un ficus el
5-Vi a la plaça d’Espanya (Palma) (ALO). 1 ex. a l’aeroport de
Son Bonet (Marratxí) el 23-Vii (nic).

Son Pax (Palma). Presència des del 2-iV fins al 14-iX amb 2 ex.
junts reclamant el 25-Vi (MMA, cAA).

Postnupcial, primers ex. l’11-Viii a l’aeroport de Palma (nic). 1
ex. el 29-Viii a s’Albufera (Vic, riD, PnAM).

cap de ses Salines (Santanyí). Més de 12 ex. el 8-X (rES).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat l’1-V. Postnupcial, primer ex. anellat

el 14-iX (GOn, PnAc).
Menorca: canal Salat (ciutadella). 1 ex. és capturat per a anellament el 25-V,

darrera cita primaveral (ESc, MEn).
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Port de Maó (Maó). 1 ex. el 25-iX, primera cita postnupcial
(cAM).

Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas intens de migrants presaharians entre el dia 1 i 5-
iV, amb 234 ocells anellats (ESc).

Eivissa: Vila (Eivissa). Darrer ex. prenupcial el 4-V al parc de la Pau
(MAr).

Aeroport des codolar (Sant Josep). Primer ex. postnupcial el 15-iX
(MAr).

Luscinia megarhynchos. rossinyol
Estatus: estival abundant (MA), moderat (ME) i escàs (Ei). Migrant abundant (MA-
Ei-FO) i moderat (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 23-iii amb 1 mascle cantant al

torrent de Búger (MMA), i 2 mascles cantant el 30-iii a l’Albu-
fereta (Pollença) (rES).

comuna de Bunyola. Ocupació massiva de territoris a partir del 12-
iV (MOL).

Pas postnupcial, darrer ex. el 7-X a s’Albufera (Vic, riD, PnAM).
Cabrera: prenupcial, primer ex. el 24-iii (FiO).
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Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas intens entre el 4 i 5-V amb 32 ex. anellats. Del 2-
iV fins a l’11-V se n’anellen 103 ex. (ESc).

Luscinia svecica. Blaveta
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-Ei). Migrant escàs (MA-ME-Ei) i rar
(FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, darreres cites, 1 ex. el 16-iii a s’Albufera (Vic, riD,

PnAM), 1 ex. el 3-iV a la Gola del port de Pollença (Sur,
ctOG).

Postnupcial, primers registres, 2 ex. el 16-iX a s’Albufera (Vic,
riD, PnAM; MAt), 7 ex. el 27-iX a s’Albufera (GAn). un
màxim de 7 ex. el 27-iX i 17-X a s’Albufera (Vic, riD, PnAM).

Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 17-iV amb 1 femella. Postnupcial, hi és
present entre el 9 i 13-iX, sempre 1 ex. (GOn, PnAc).

Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. és anellat l’1-iV, darrera cita prenupcial (ESc).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer ex. de tardor el 10-X (GAA).

Ses Feixes de talamanca (Santa Eulària). 1 ex. el 22-Xi (MAr).
Formentera: als Brolls, primer registre postnupcial el 26-iX amb 1 mascle

(MAr).
Estany Pudent. 1 ex. el 18-Xi (MAr).

Phoenicurus ochruros. coa-roja de barraca, coa-roja (Ei)
Estatus: hivernant abundant (MA-Ei-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-
FO) i moderat (ME-Ei). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 3-iV a Albercutx (Pollença) (MMA,

cAA).
Pas postnupcial, primeres cites, 3 ex. el 18-X a la Gola del port de

Pollença (FiO, ctOG), 1 ex. el 23-X a cúber (Escorca) (ALO).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat el 29-iV, un mascle. Postnupcial, pri-

mer ex. anellat l’11-X, una femella (GOn, PnAc).
Illa de l’ Aire: (Sant Lluís). Darrera observació en pas prenupcial, 1 ex. anellat el

8-iV (ESc).
Formentera: can Marroig. Prenupcial, darrer ex. l’1-V, una femella (BOn,

PnEF).

Phoenicurus phoenicurus. coa-roja, coa-roja reial (ME-Ei)
Estatus: migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-Ei). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primera cita, un mascle el 20-iii a s’Albufera (Vic,

riD, PnAM), i darreres cites, 1 ex. l’1-V a Son Perot (Llubí)
(rES), 1 ex. el 3-V a la Gola del port de Pollença (FiO, Sur,
ctOG).

Pas postnupcial, primer ex. el 28-Viii al coll des Quer (calvià)
(GOn). Darrera cita el 16-X amb 1 mascle jove a s’Evangèlica
(Andratx) (BAz).

Cabrera: pas prenupcial, primer ex. el 18-iii (GOn, PnAc).
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Presència primaveral, 1 femella el 7 i 12-Vi, 1 mascle i 1 femella
el 10-Vi (GOn, PnAc).

Pas postnupcial, primera cita el 14-iX amb 2 femelles (Sur) i
darrer ex. el 24-X amb un mascle (GOn, PnAc).

Sa Dragonera: 1 ex. el 29-iX (GDE, PnDr).
Menorca: aeroport (Maó). 1 ex. el 9-iii, primera cita prenupcial (cAt).

Salines d’Addaia (Maó). 10 ex. el 28-iV, important pic migratori
per l’illa (PAB).

camí de cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 19-iX, primera cita en
pas postnupcial (FLO).

Illa de l’ Aire: (Sant Lluís). Pas intens entre el 10 i 11-iV amb 56 ex. anellats. En
total durant la campanya (1-iV a 15-V) se n’han anellat 240 ex.
(ESc).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera cita prenupcial el 3-iV amb 1 ex.
(cAA).

cala Vedella (Sant Josep). Primer ex. postnupcial el 27-Viii (nic).
Formentera: can Marroig. Pas postnupcial, darrer ex. anellat el 15-X amb una

femella (cAr, PnEF).

Phoenicurus moussieri. coa-roja diademada
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Saxicola rubetra. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME),
cagamànecs barba-roja (Ei), vitrac barba-roja (FO).
Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-Ei) i escàs (FO). cria accidental
(MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primers ex. 1 mascle el 10-iV al blanquer de Maria

de la Salut (rES), 1 mascle l’11-iV a s’Albufera (Vic, riD,
PnAM), i darrer ex. el 6-V al pla de Lanzell (Vilafranca) (SuA).
uns màxims d’almenys 23 ex. a nombrosos grupets el 28-iV, i
15 ex. el 3-V ambdós registres al blanquer de Maria de la Salut.
i darreres cites amb 2 ex. el 15-V a cases Velles (Pollença)
(VEn, Qui), 2 ex. (��) el 20-V a sa Duaia d’Artà, 3 femelles el
25-V al blanquer de Maria de la Salut (rES).

Pas postnupcial, primeres cites, 2 ex. el 31-Viii a s’Albufera (Vic,
riD, PnAM), 3 ex. el 7-iX a cúber (Escorca) (PAt). un màxim
de 8 ex. el 20-iX al blanquer de Maria de la Salut. Darreres
cites amb 4 ex. el 26-iX a l’embassament de cúber, 4 ex. el 28-
iX al blanquer de Maria de la Salut (rES). 1 ex. el 8-Xi a s’Al-
bufera (Vic, riD, PnAM).

cabrera: prenupcial, primer ex. el 3-iV amb 1 mascle (FiO). Postnupcial,
primer ex. anellat el 7-iX, una femella (MAt, PnAc).

Menorca: Son Bou (Alaior). 1 ex. el 22-iii, primera cita del pas prenupcial
(ESA).
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer registre el 8-iV amb 1
femella (MAr, Grc), darrera observació el 26-V amb 2 ex.
(GAA).

Formentera: estany Pudent. Primer ex. el 8-iV (DEL).
Els Brolls. 1 femella el 26-iX (MAr).

Saxicola torquatus. Vitrac, cagamànecs (Ei)
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-Ei). Hivernant moderat (MA-FO) i escàs
(ME). Migrant moderat (MA-Ei-FO) i escàs (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 femella amb esquer al bec el 10-iii

(MAt).
inca. 1 femella amb una bolla de pèl al bec el 13-iii, ja comencen

a parar nieró! (BEn).

Oenanthe oenanthe. coablanca, primavera (MA), culblanc (ME)
Estatus: estival escàs (Ei) i rar (MA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-Ei-
FO). Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, primera cita, 1 mascle el 16-iii a s’Albufera (Vic,

riD, PnAM). Darrers registres el 28-iV amb 8 ex. al blanquer
de Maria de la Salut (rES), i darrer ex. el 13-V a prop del Salo-
brar de campos (MAt, FiO).

Puig Major - puig des ses Vinyes, 3 ex. el 10-Vi (BAu).
Puig de Massanella-puig d’en Galileu (Escorca). S’estima que hi

han criat de 10 a 11 colles. recompte realitzat el 18-Vi (GOn).
Puig des Vent (Deià). 1 femella el 26-Vi (GOn).
coma de Son torrella (Escorca). 1 jove el 30-Vi (GOn).
coll des Quer (calvià). 1 ex. el 27-Viii (GOn).
Pas postnupcial. Primers ex. el 10-Viii al blanquer de Maria de la

Salut (rES), 1 ex. l’1-iX a Son Hortolà (calvià) (SOL). Darrer
ex. el 15-Xi al blanquer de Maria de la Salut (rES). un màxim
de 16 ex. el 6-iX al cap de ses Salines (Santanyi) (GAn). 18 ex.
al blanquer de Maria de la Salut el 28-iX (rES).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 23 i 25-iV (LLA). Postnupcial, darrer ex. ane-
llat el 4-X (GOn, PnAc).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 27-iii (WYn, PnDr).
Menorca: camí de Mongofra nou (Maó). 1 ex. el 12-X (GrG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 28-iii amb 1

parella (MAr).
Aeroport des codolar (Sant Josep). Darrer registre postnupcial el

16-X amb 4 ex. (GAA).
Formentera: estany Pudent. Primer ex. el 8-iV (DEL).

Oenanthe hispanica. coablanca ros, coablanca rossa (MA-Ei-FO), culblanc
roig (ME)
Estatus: migrant escàs. Selecció: fenologia i subespècies.
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Mallorca: pas prenupcial, 1 mascle adult el 27-iii a cases Velles (Pollença)
(VEn), 1 ex. el 3-iV al castell del rei (Pollença) (JiM), 1 ex. el
18-V al puig de sa Font (Escorca) (GOn).

Cabrera: prenupcial, hi és present entre el 28-iii (1 ex.) i el 25-iV (1 ex.)
(FiO, GOn, PnAc; LLA).

Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. és anellat el 20-iV (ESc, cLO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 mascle als conreus el 28-iii (MAr), i 4

mascles el 28-iii a cala comte (Sant Josep) (cAA).
Formentera: cap de Barbaria. 2 mascles el 30-iii (BAz).

Far de la Mola. 1 mascle el 27-iV (FOc).

Oenanthe hispanica melanoleuca. coablanca ros, coablanca rossa (MA-
Ei-FO), culblanc roig (ME).
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Oenanthe deserti. coablanca del desert
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc
negre (ME).
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Monticola saxatilis. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (Ei), merla
(FO). Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (Ei-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, primera cita el 18-V amb 1 mascle cantant al puig de sa

Font (Escorca) (GOn).
Puig de Massanella (Escorca). 2 ex. defensant dos territoris al pla

de sa neu el 16-Vi (GOn).
Puig des teix (Deià). 1 mascle cantant i amb menjar al bec el 25 i

26-Vi al pla de Mala Garba (GOn).
coma de Son torrella (Escorca). 1 parella el 30-Vi (GOn).
Postnupcial, darrer ex. el 17-X al coll des telègraf (Escorca)

(ALO).
Fe d’errades: l’autor de la foto publicada a l’AOB 25, pàg. 195,

Mèrlera vermella Monticola saxatilis. Embassament de Cúber
(Escorca), maig 2010, ha de ser Lupe Suárez.

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-Ei)
Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-Ei).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
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Sa Dragonera: 1 ex. el 8-iV i 1 mascle el 25-iX (GDE, PnDr).

Turdus torquatus. tord flassader, tord de collaret (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (Ei). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-
Ei-FO).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: pas postnupcial, primera cita, 2 ex. el 14-X a s’Albufera (Vic,

riD, PnAM).
Cabrera: postnupcial, primer ex. el 4-X (AMn, LLA), 2 mascles són anellats

entre el 12 i 26-X (GOn, PnAc).

Turdus torquatus torquatus. tord flassader, tord de collaret (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (Ei). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-
Ei-FO).
Selecció: fenologia.
Cabrera: prenupcial, 2 adults el 6-iV (GOn, PnAc).

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)
Estatus: sedentari abundant (MA-Ei) i moderat (ME). Hivernant moderat (MA-
ME-Ei) i escàs (FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Son Pacs (Palma). 1 niu amb 3 ous i 1 adult covant l’11-iii

(MMA).
S’Albufera. 1 ex. captura i es menja una femella del lepidòpter

Sessia apiformis que ataca els polls l’1-V (MMA, cAA).

Turdus pilaris. tord burell
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-Ei). Migrant escàs (MA-ME-Ei) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Mortitx (Escorca). 12 ex. el 13-ii (rES).

Sa tudossa (Artà). 1 ex. el 4-iii (Sun).
Menorca: punta Prima (Sant Lluís). 1 ex. el 5-X, primera cita de tardor

(HuG).

Turdus philomelos. tord, tord blanc (ME)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, darreres cites, 1 ex. el 7-iV a s’Albufera (Vic,

riD, PnAM), i 1 ex. el 19-iV as capdellà (calvià) (SOL).
Pas postnupcial, primer ex. el 21-iX a Mortitx (Escorca) (MAt,

FiO, FOS).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat el 14-V. Postnupcial, l’11-X en va

començar la invasió: literalment, milers d’exemplars rodaven
per la zona, amb una mansuetud molt cridanera. (AMn, LLA).

Menorca: punta Prima (Sant Lluís). 1 ex. el 4-X, primera cita de tardor
(HuG).
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 16-X de
varis ex. (GAA).

Turdus iliacus. tord cellard, tord d’ala roja (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-Ei) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-Ei).
Selecció: fenologia.
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 29 i 31-iii (GOn, PnAc; FiO). Postnupcial, 1

ex. del 20 al 24-X (AMn, LLA).
Menorca: Binissaida (es castell). 1 ex. el 23-Xii (MEn).
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Antoni de Portmany). 1 ex. el 7-i (GAA).

Sant Agustí des Vedrà (Sant Josep). Hi són observats 5 ex. el 9-i
(MAr).

Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (Ei), griva (FO)
Estatus: hivernant moderat (MA-Ei) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs
(ME-Ei-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernada, un màxim de 100 ex. a Mortitx (Escorca) el 13-ii (rES).

Pas prenupcial, darreres cites, 1 ex. el 5-iii al puig des castellot del
rafal (Escorca) (GOn), i 1 ex. el 13-iii a cases Velles
(Pollença) (VEn, Qui).

Pas postnupcial, primer registre el 8-X amb 2 ex. (rES), i un
màxim de 50 ex. el 15-X, ambdues cites al cap de ses Salines
(Santanyí) (VEn, BEn).

Cabrera: prenupcial, hi és present entre el 28-iii (1 ex.) i l’1-iV (1 ex.)
(GOn, PnAc; FiO). Postnupcial, primer ex. el 9-X (AMn,
LLA).

Menorca: Alcalfar (Sant Lluís). 1 ex. el 18-Xii (crr).
Eivissa: cala Salada (Sant Antoni). 24 ex. el15-i (cAA).

can Llucià (Sant Antoni de Portmany). Primer ex. de tardor el 17-
X (MAr).

Cettia cetti. rossinyol bord
Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (Ei). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció, i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 1.391 parelles (Vic,

HEr, riD, PnAM).
Mortitx (Escorca). 2 mascles cantant el 13-ii (rES).
Maristany (Alcúdia). n’és sentit 1 ex. el 7-V (Mun).

Eivissa: golf de roca Llisa (Santa Eulària des riu). 1 ex. el 19-ii (MAr).
Ses Feixes de talamanca (Eivissa). 3 ex. el 24-ii (MAr).

Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-Ei). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Mallorca: Ariant (Pollença). 1 mascle cantant al carritxar costaner el 24-ii

(Sun).
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Sa Dragonera: postnupcial, 2 ex. el 17-Viii (GOn, PnDr).
Formentera: es Brolls. Fins a dos ex. cantant en vol diàriament del 25-V fins al

8-Vii, i un màxim de 3 ex. el 14-Viii i 20-iX (MEY). 2 ex. el
21-X i 24-Xi (FOc).

Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-Ei-FO), bosca-
ler pintat gros (ME).
Estatus: migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: postnupcial, primer ex. anellat el 21-iX (GOn, PnAc).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 22-iV, primera observació de primavera. 18

ex. anellats entre el 22-iV i el 15-V (ESc).
Formentera: can Marroig. Pas prenupcial, darrer ex. anellat el 4-V (BOn,

PnEF).

Locustella luscinioides. Boscaler
Estatus: migrant rar (ME). Accidental (MA-Ei). cria accidental a 2006 i 2007?
(MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 3 colles. 1 mascle

cantant l’1-iV i 2 mascles el 13-iV. S’hi han sentit 2 ex. el 7 i 10-
V i 1 mascle el 18 i 19-V. 2 ex. el 16 i 17-iX. Vegeu-ne l’infor-
me del comitè de rareses de Balears.

Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxuda, boscarla mostatxuda
(MA-ME-Ei).
Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (Ei). Migrant escàs
(MA). Selecció: reproducció.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que la mitjana de cria ha estat de 814

parelles (Vic, HEr, riD, PnAM). Primers cants a partir del 26-
ii (MMA).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 mascle cantant el 10-ii (rES).

Acrocephalus paludicola. Buscarla d’aigua, boscarla d’aigua (MA-ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-Ei-FO),
boscarla dels joncs (ME).
Estatus: migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). Prenupcial, n’és sentit el primer ex.

l’11-ii (JAM).
S’Albufera. Pas prenupcial, hi és present entre el 16-iV (2 ex.) i 7-

V (1 ex.) i un màxim de 4 ex. el 30-iV. Pas postnupcial, primer
ex. el 12-Viii (Vic, riD, PnAM; MAt, nic, LLD, ArA,
BEn).

Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 23-iV i darrer el 3-V (GOn,
PnAc).
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Menorca: parc rubió i tudurí (Maó). 1 ex. anellat el 18-iV (MEn, PiO).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 12-iV, primera cita de primavera

(ESc).

Acrocephalus dumetorum. Boscarla de Blyth
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-Ei-
FO), boscarla de canyís (ME). Estatus: estival moderat (MA-ME-Ei) i escàs (FO).
Migrant abundant (MA) i moderat (ME-Ei-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca s’Albufera. Hi és present entre el 15-iV i 9-Xi, ambdós registres

d’1 ex. Enguany s’estima que la mitjana de cria ha estat de 781
parelles (Vic, HEr, riD, PnAM).

Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat l’1-V (GOn, PnAc).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 femella amb placa incubatriu és cap-

turada per anellament al prat el 7-Vi (MEn, GrG). Es confirma
la cria d’un mínim de tres parelles en aquesta localitat després de
més de 20 anys sense fer-ho (MEn).

Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 2 ex. són capturats per a anellament el 27-iV, prime-
ra cita de primavera (ESc).

Formentera: can Marroig. Prenupcial, primer ex. anellat l’1-V (BOn, PnEF).
Estany Pudent. Fins a 3 ex. cantant quasi diàriament del 24-V al 12-

Vi (MEY).

Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards
(MA). Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Acrocephalus arundinaceus. Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-Ei-FO),
tord de prat (ME).
Estatus: hivernant rar (MA), Estival moderat (MA) i escàs (ME). Migrant moderat
(MA) i escàs (ME-Ei). Accidental (FO).
Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Hi és present entre el 31-iii i el 28-X, ambdós registres

d’1 ex. Enguany s’estima que hi han criat 890 parelles (Vic,
HEr, riD, PnAM).

Salobrar de campos. 1 mascle cantant el 8-V (rES).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. cantant a un canyissar el 20-V en

el mateix lloc on va criar l’any passat (MAt).
Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat l’11-iV (GOn, PnAc).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 7 i 9-Vi (kLA; MEY).

Hippolais opaca. Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-Ei-FO)
Estatus: migrant escàs (FO) i rar (Ma-ME). Accidental (Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.

227



AnuAri OrnitOLòGic
DE LES BALEArS 2011

Cabrera: 3 ex. hi són anellats entre els dies 8, 9 i 12-V. Pendents d’homolo-
gació pel comitè de rareses de Balears.

Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 2 ex. són capturats per a anellament el 12-V. Vegeu-ne
l’informe del crB.

Hippolais caligata. Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-Ei-FO), bosque-
ta icterina (ME).
Estatus: migrant moderat.
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 2 mascles el 20-V (rES; Vic, riD,

PnAM).
Vall de Binatzent (Mancor de la Vall). 1 ex. el 22-V (MMA, cAA).
La Gola (Pollença). 1 ex. el 21-X (FiO, ctOG).

Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat l’11-V i darrer el 14-V (GOn,
PnAc).

Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. és capturat per a anellament el 8-V, primera cita
de primavera. Pas molt intens entre els dies 13 i 14-V amb 39 ex.
anellaments (ESc).

Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-Ei-FO)
Estatus: migrant moderat.
Selecció: fenologia.
Cabrera: prenupcial, darrera cita l’11-V amb 3 ex. anellats. Postnupcial, hi és

present entre el 3 i 9-iX, sempre 1 ex. (ESc, GOn, PnAc).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. és capturat per a anellament el 22-iV, primera

cita primaveral. 14 ex. anellats entre el 22-iV i 13-V (ESc).
Formentera: can Marroig. Pas prenupcial, primer ex. anellat l’1-V (BOn,

PnEF).

Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (Ei)
Estatus: sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (Ei). Hivernant abundant
(MA-Ei), moderat (ME-FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 3 colles (Vic, riD,

PnAM).

Sylvia borin. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganyapas-
tors mosquiter (Ei).
Estatus: migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 23-V a Galatzó (calvià) (GAn).

Pas postnupcial, primer ex. el 10-iX a la vall de Bóquer (Pollença)
(PAt).
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Cabrera: prenupcial, primer ex. el 16-iV. Postnupcial, primer ex. anellat el 3-
iX i darrer el 28-X (GOn, PnAc).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 2-X (FLO).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 4 ex. són capturats per a anellament el 22-iV, prime-

res cites primaverals (ESc).

Sylvia nisoria. Busqueret esparverenc, busqueret falcó-torter (MA-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Estatus: migrant rar (MA-ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (Ei)
Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-Ei). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: postnupcial, 1 femella és anellada el 5-iX. Vegeu-ne l’informe del

comitè de rareses de Balears.
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. és observat el 28-iV i 1 ex. és anellat el 13-V.

Vegeu-ne l’informe del crB.

Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (Ei)
Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (Ei).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, hi és present entre el 2-iV (1 ex.) i 4-V (1 ex.), i un

màxim de 2 ex. el 7-iV, ambdós a s’Albufera (Vic, riD,
PnAM).

Postnupcial, darrer ex. l’11-iX al cap de Formentor (Pollença)
(VEn, Qui).

Cabrera: prenupcial, primer ex. el 18-iii i darrer el 14-V, un mascle. Post-
nupcial, darrer ex. anellat el 4-X (GOn, PnAc).

Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 21-Viii al cap de tramuntana (GOn).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 115 captures durant la campanya de migració pre-

nupcial entre el 4-iV i 13-V. Pas intens durant el 4-V amb 30 ex.
anellats (ESc).

Eivissa: camí des Fornàs (Sant Antoni de Portmany). Prenupcial, primer ex.
el 27-iV (GAA).

Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates, busqueret carritxer (MA-Ei-FO)
Estatus: estival escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-Ei-FO) i rar (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: embassament de cúber (Escorca). 1 femella el 27-V (GAn).

Puig de sa Morisca (calvià). 1 femella el 12-V (GAn).
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Menorca: cap de cavalleria (es Mercadal). Hi són observats 2 adults i 2 joves
de l’any el 7-Vii (MEn).

Sylvia undata. Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapas-
tors roig coallarg (Ei).
Estatus: sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-Ei) i escàs
(ME). Migrant escàs.
Selecció: fenologia, dades d’interès i reproducció.
Mallorca: Els canons (Artà). Se’n senten cants el 19-iii (Muñ, Art).

Punta de n’Amer (Sant Llorenç). colla d’adults amb almanco 1
poll coacurt l’11-V (Sun).

Son real (Santa Margalida). 5 ex. el 10-Xii (rES).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat el 19-iii (GOn, PnAc).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, darrer ex. el 25-iii (GAA).

Postnupcial, primer ex. el 25-X (MAr).
Ses Feixes de talamanca (Eivissa). 1 ex. el 22-Xi (MAr).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. al camí des Brolls el 24-Xi (FOc), 2 ex. el 20-
Xii (MAr).

Sylvia sarda. Busqueret sard
Estatus: accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. és capturat per a anellament el 17-iV, pendent

d’homologació pel comitè de rareses de la SEO/BirdLife.

Sylvia balearica. Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga
(Ei), ganyet (FO).
Estatus: sedentari abundant (MA-Ei-FO). Extingit com a reproductor (ME).
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.
Mallorca: Sant Elm (Andratx). Se’n senten cants territorials el 19-ii (nic).

Puig de tossals (Escorca). 1 ex. defensant territori a 1.050 m.
s.n.m. el 17-V (GOn).

Punta de n’Amer (Sant Llorenç). 1 mascle capturat el febrer de
2008 com adult i marcat amb anella de color segueix defensant
el seu territori el 2-Vi (almanco té 5 anys!) (Sun).

Puig Major (Escorca). 2 mascles cantant al coll de s’Escudella el
30-Vi (GOn).

Illa Negra de Tramuntana: (Sant Josep). Hi és observat 1 ex. el 2-ii (MAr).
Formentera: es Brolls. 1 ex. cantant del 25-V a l’1-Vi. 1 ex. el 26-iX (MEY).

Sylvia cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-Ei-FO)
Estatus: estival moderat (MA). Migrant moderat. cria accidental el 2004 (ME).
Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Cabrera: mirador de s’Entrefoc (Escorca). 1 mascle l’1-Vi (GAr).

can Vela (Pollença). 1 ex. l’1-Vi (GAr).
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Pas postnupcial, darrer ex. el 30-iX al cap de ses Salines (Santa nyí)
(VEn, MAc).

Cabrera: pas prenupcial, hi és present a partir del 19-iii amb 1 ex. Pas post-
nupcial, darrer ex. anellat el 5-X, una femella (GOn, PnAc).

Menorca: port de ciutadella. 1 ex. el 15-iii, primera cita del pas prenupcial
(ESA).

Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas constant durant la migració prenupcial, sense pics
importants. 71 ex. són anellats entre els dies 1-iV i 15-V (ESc).

Sylvia cantillans moltonii. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-
Ei-FO).
Estatus: estival moderat (MA). Migrant moderat. cria accidental el 2004 (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: coll d’Honor (Bunyola). Hi és capturada 1 femella amb placa incu-

batriu en desenvolupament el 3-Vi. Alta densitat de mascles
cantant a l’arboçar (Sun).

Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 20-iii, un mascle (GOn, PnAc).
Menorca: Granada de Dalt (es Migjorn). 1 mascle cantant el 13-V (MEn).

Sylvia cantillans cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer
(MA-Ei-FO).
Estatus: Migrant moderat.
Selecció: fenologia.
Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 21-iii, un mascle (GOn, PnAc).

Sylvia cantillans albistriata. Busqueret de garriga, busqueret garriguer
(MA-Ei-FO).
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 2 mascles són anellats el 17-iV. registre pendent d’homologació

pel comitè de rareses de la SEO.

Sylvia melanocephala. Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre
(Ei), ganyet de cap negre (FO).
Estatus: sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: reproducció.
Mallorca: Son Pacs (Palma). 1 colla defensant un pollet coa-curt de la meva

presència el 2-V (MMA).

Phylloscopus proregulus. ull de bou reietó
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.
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Phylloscopus inornatus. ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA),
ull de bou billistat (ME).
Estatus: migrant rar (MA-ME-Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: can Vinyes (Alaior). 1 ex. és capturat per a anellament l’11-X.

registre pendent d’homologació pel comitè de rareses de la
SEO/BirdLife.

Phylloscopus schwarzi. ull de bou de Schwarz
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Phylloscopus fuscatus. ull de bou fosc
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Phylloscopus bonelli. ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)
Estatus: migrant moderat (Ei), i escàs (MA-ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 7-V a la Gola del port de Pollença

(Sur, ctOG).
Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 28-iii i darrer el 8-V (GOn,

PnAc; FiO).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Primera cita en pas prenupcial el 10-iV. Any de migra-

ció molt escassa, tan sols una captura en els 45 dies de campa-
nya (ESc).

Phylloscopus sibilatrix. ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mos-
quiter siulador (FO).
Estatus: migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-Ei).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, hi és present des del 15-iV, 1 ex. a la península de

Formentor (Pollença) (rES), fins al 21-V, 1 ex. al port d’An-
dratx (BAz).

Pas postnupcial, primer ex. el 31-Viii a s’Albufera (Vic, riD,
PnAM).

Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 5-iV i darrera cita el 14-V amb 3
ex. anellats (GOn, PnAc).

Menorca: parc rubió i tudurí (Maó). 5 ex. el dia 15-iV (MEn, PiO).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Primera cita de primavera el 9-iV. Pas relativament

abundant aquest any amb 27 ex. anellats entre el 9-iV i el 15-V
(ESc).

Eivissa: camí des Fornàs (Sant Antoni de Portmany). Prenupcial, primera
cita el 27-iV amb 3 ex. (GAA).
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Phylloscopus ibericus. ull de bou ibèric
Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. el 20 i 26-X (AMn, LLA).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 8 ex. són anellats entre l’1 i el 12-iV (ESc).

Phylloscopus collybita. ull de bou, mosquiter (FO)
Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant
(MA-ME-FO) i moderat (Ei). cria accidental 2008 i 2009 (MA).
Selecció: fenologia i subspècies.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, darrer ex. l’11-iV. Postnupcial, primer ex.

el 7-X (Vic, riD, PnAM).
Presència primaveral, 1 ex. cantant “xif-xaf” 2 vegades el 25-Vi a

la font de s’Aritja (Escorca) (MMA), 1 ex. el 17-Vi al puig de
Massanella (Escorca) (GOn).

Cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat el 12-V. Postnupcial, primer ex. ane-
llat el 7-iX (GOn, PnAc).

Menorca: canal Salat (ciutadella). 1 adult és capturat per a anellament el dia
24-V, darrera cita primaveral (MEn, ESc).

Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Darrer ex. anellat en pas prenupcial el 12-V. Pas intens
a principis d’abril, entre l’1 i el 5-iV amb 138 captures (ESc).

Eivissa: can Bonet (Sant Antoni de Portmany). Postnupcial, primer ex. el
16-X (MAr).

Phylloscopus collybita tristis. ull de bou, mosquiter (FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Phylloscopus trochilus. ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-Ei), mos-
quiter gros (FO).
Estatus: migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 16-iii a s’Albufera (Vic, riD,

PnAM). Darrer ex. el 20-V a sa Duaia d’Artà (rES).
Pas postnupcial, primer ex. el 12-Viii al puig de Massanella

(Escorca) (GOn), i darrera cita el 12-Xi amb 4 ex. anellats a
l’Albufereta (Pollença) (SuA).

Cabrera: pas prenupcial, primer ex. anellat el 18-iii, una femella, i darrer el
14-V, una femella (GOn, PnAc).

Pas postnupcial, primer ex. el 4-iX, un mascle (GOn, PnAc).
Menorca: Son Bou (Alaior). 1 ex. el 23-iii, primer registre en pas prenupcial

(ESE).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Hi són anellats 1.709 ex. de l’1-iV al 15-V. Dos pics

de captures durant la migració prenupcial: entre el 10 i l’11-iV
amb 377 captures i entre el 27 i el 28-iV amb 427 captures
(ESc).
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 28-iii (GAA).

Regulus regulus. reietó d’hivern, reietó (MA-ME-Ei-FO)
Estatus: hivernant moderat (ME-Ei) i escàs (MA). Migrant moderat (ME), escàs
(MA-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernada, 4 ex. al comú de Muro-s’Albufera el 25-i (rES).

Postnupcial, darrera cita el 9-iii amb 2 ex. a s’Albufera (Vic, riD,
PnAM).

Cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat el 28-iii (GOn; FiO).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. és capturat per a anellament l’1-iV, darrera cap-

tura durant la migració primaveral (ESc).
Eivissa: Allà Dins (Sant Joan). 1 ex. el 21-iii (cAA, MMA).

Regulus ignicapilla. reietó cellablanc (ME), reiet (MA-Ei-FO)
Estatus: sedentari abundant (MA-Ei), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs
(MA). Migrant escàs (MA-ME-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: puig de sa Morisca (calvià). una familia de 2 adults i 6 jovenes el

29-V (GAn).
Cabrera: postnupcial, l’1-Xi es recupera una femella anellada com a jove

quatre anys i mig abans (X-2007) a la mateixa illa (rècord de
longevitat). Hi és vist 1 ex. embullat a fil d’aranya (al final n’es-
capa) el 28-iX (ESc, PnAc).

Sa Dragonera: postnupcial, hi és sentit del 17 al 21-Viii (GOn, PnDr).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 4 ex. hi són anellats entre l’1 i 28-iV (ESc).

Muscicapa striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME)
Estatus: estival abundant (MA-Ei-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-Ei-
FO) i moderat (ME).
Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, 1 ex. el 23-iV a Mondragó (Santan-

yí) (MOn), 1 ex. el 29-iV a la Gola del port de Pollença (FiO,
ctOG), 1 ex. el 30-iV a Son Pacs (Palma) (MMA). un màxim
de 12 ex. el 5-V a l’embassament de cúber (Escorca) (rES).

inca. S’hi han vist joves volanders a partir del 21-Vi (rES).
Pas postnupcial, darrer ex. el 27-X a Son rapinya (Palma) (BAz).

un màxim de 30 ex. el 7-iX a cúber (Escorca) (PAt).
Cabrera: pas prenupcial, primer ex. el 17-iV (GOn, PnAc).

Pas postnupcial, primera cita el 14-iX amb 2 ex. (Sur) i darrer ex.
anellat el 2-X (GOn, PnAc).

Menorca: plaça d’Eivissa (Maó). 1 ex. el 10-Xi (BOr).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Primera observació de primavera el 15-iV. 27 ex. hi

són anellats entre els dies 3 i 4-V. (ESc).
Eivissa: sa talaia (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 26-iV (GAA).
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Muscicapa striata balearica. Papamosques, matamosques (MA), menja-
mosques (ME).
Estatus: estival abundant (MA-Ei-FO) i moderat (ME).
Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: la Gola (Pollença). 1 jove treu una egagròpila de la mida d’un fruit

de llampúdol el 8-Vii. un niu a casa d’un veïnat amb 2 pollets
l’1-Viii, surten del niu i voletegen pel torrent el 3-Viii i cada
adult n’alimenta un (FiO, crOG).

Postnupcial, darrer ex. el 30-iX al cap Blanc (Llucmajor) (nic), i
1 ex. el 14-X a la Gola del port de Pollença (MAk, FiO,
ctOG).

Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 18-iV (GOn, PnAc).

Muscicapa striata striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamos-
ques (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-Ei-FO) i moderat (ME).
Selecció: fenologia.

cap registre rebut.

Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menja-
mosques menut (ME).
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: 1 ex. el 18-V a s’Albufera. registre pendent d’homologació pel

comitè de rareses de la SEO/BirdLife.

Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-
ME-Ei-FO).
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: n’és observat 1 ex. el 3-V al camí des Presos (Manacor).
Cabrera: 1 ex. anellat els dies 25 i 27-iV.
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. és capturat per a anellament el 26-iV.

Les tres cites estan pendents d’homologació pel comitè de rareses de la
SEO/BirdLife.

Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), men-
jamosques negre (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (Ei). cria accidental el 1993
(MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, hi és present des del 3-iV, 1 ex. as carnatge (Palma)

(ALO), fins a l’1-V, amb 1 ex. a s’Albufera (MMA, cAA). un
máxim de 12 ex. el 26-iV a s’Albufera (rES).

Pas postnupcial, primer ex. el 5-iX al cap de Formentor (Pollença)
(PAt) i darrer registre el 21-iX amb 1 ex. a la Gola del port de
Pollença (FiO, Sur, ctOG). un màxim de 100 ex. el 21-iX a
cases Velles (Pollença) (MAt, FiO, FOS).
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Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 2-iV i darrer el 14-V. Postnupcial,
darrer ex. anellat el 27-iX (GOn, PnAM).

Menorca: camí d’en kane (es Mercadal). 2 ex. hi són observats el 25-iV
(POn).

canal Salat (ciutadella). 1 ex. és capturat per a anellament el 27-V,
darrera cita en pas primaveral (MEn, ESc).

Salines d’Addaia (Maó). 1 ex. hi és observat el 4-iX, primera cita
del pas de tardor (FLO).

Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Hi són anellats durant la campanya de migració pre-
nupcial 65 ex. entre els dies 1-iV i 15-V (ESc). Pas intens
durant el dia 27-iV amb 22 anellaments (MEn).

Sa Conillera: (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 6-iV (DEL, Grc).

Ficedula hypoleuca iberiae. Papamosques negre, matamosques negre (MA)
Estatus: migrant rar (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut.

Ficedula semitorcuata. Menjamosques de mig collar
Cabrera: 1 mascle adult és anellat el 17-iV.

La seva àrea de cria es situa a Albània, Bulgària, Grècia, turquia i des del cau-
cas i sud del transcaucas, fins al nord i nord-est d’iran. La hivernada la fan des del
sud de Sudan fins a l’est i sud de tanzània. El registre està pendent d’homologació
pel comitè de rareses de la SEO/BirdLife. Aquest ocell no figura en aquesta llista
i, si hi és acceptat, podria ser el primer registre del comitè a les Balears i d’Es panya.

Aegithalus caudatus. Senyoreta, coaric (MA)
Estatus: sedentari escàs (MA). cria accidental el 2003 i 2006 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: raixa (Bunyola). 2 ex. el 4-ii (GOn).

torrent de Santa Ponça (calvià). 4 adults amb 2 joves el 9-V al
torrent de Santa Ponça (calvià), i 3 ex. el 10-Vii (GAn). 6 ex.
el 19-Xii (nic).

Galatzó (calvià). 2 adults amb 3 joves el 13-Vi, i 6 adults el 26-iX
(GAn).

calvià. un esbart de 5 ex. al camí des torrent de Santa Ponça el 12-
Xi (GAn).

castell de Bellver (Palma). 1 ex. al bosc el 23-Xi (SuA).
Golf de Son Quint (Palma). 3 ex. el 18-Xii (rES, Grc).

Parus ater. Ferrerico petit
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Parus caeruleus. Ferrerico blau
Estatus: sedentari moderat (MA). Accidental (Ei). Falta informació.
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Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (Ei).
Mallorca: castell de Bellver (Palma). 1 ex. al bosc el 23-Xi (SuA).

Parus major. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (Ei)
Estatus: sedentari abundant (MA-Ei) i moderat (ME). Hivernant escàs (ME).
Selecció: reproducció.

cap registre seleccionat.

Tichodroma muraria. Pela-roques
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Certhia brachydactyla. raspinell, raspinell comú (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Remiz pendulinus. teixidor
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-Ei). Migrant rar (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Hivernada, un màxim de 12 ex. el 28-ii. Prenupcial,

darrer ex. el 8-iV (Vic, riD, PnAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 5 ex. hi són observats l’1-Xi (FLO).

Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (Ei)
Estatus: migrant moderat (FO) i escàs (MA-ME-Ei). cria accidental el 1978 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, hi és present entre el 26-iV (2 ex.) i 25-V (1 ex.) a

s’Albufera (Vic, riD, PnAM; rES).
cases Velles (Pollença). 6 ex. a una figuera i un altre cantant al

pinar el 5-V (VEn).
Pas postnupcial, se n’han rebut 5 registres amb 5 aus (2/2/Viii,

3/3/iX, /X). Primer ex. el 24-Viii a ses cabanasses (Petra)
(JAM), 1 ex. el 31-Viii a Mondragó (Santanyí) (PAY, FiO,
AMG), 1 ex. l’1-iX a Galatzó (calvià) (SOL), 1 ex. el 5-iX, un
mascle, a cases Velles (Pollença) (PAt), i darrer ex. el 6-iX a
Lavanor de Mortitx (Escorca) (Mun).

Cabrera: prenupcial, 1 mascle el 12-iV (MOL), 2 ex. són anellats el 5-V
(GOn, PnAc). Postnupcial, 1 ex. cantant el 28-Vii (LLA) i 2
ex. el 29-Viii (SEr).

Menorca: port de Sanitja (es Mercadal). 1 mascle és observat el dia 5-V, pri-
mera cita del pas primaveral (MEn, BEt).

Binigurdó (es Mercadal). 1 mascle cantant insistentment el 14-V
(MEn).

Mussuptanet nou, Sant climent (Maó). Durant maig i principis de
juny es sent cantar 1 mascle en diverses ocasions a dins d’un
alzinar (cAO, cDO).
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Formentera: can Marroig. Pas prenupcial, 3 femelles hi són anellades el 4-V i 1
mascle hi és anellat el 5-V (BOn, PnEF).

Lanius isabellinus. capsigrany pàl·lid
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Lanius collurio. capsigrany roig, capsigrany d’esquena roja (MA-Ei-FO)
Estatus: migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Lanius minor. trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Lanius excubitor. Botxí septentrional. capsigrany reial (MA-ME-FO), capsi-
grany gris (Ei).
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), cap-
sigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (Ei).
Estatus: hivernant rar. Migrant rar. Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Albufereta (Pollença). 1 ex. a can cullerassa el 27-X (rES).

Lanius senator. capsigrany
Estatus: estival abundant (MA-Ei) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat
(ME).
Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 19-iii a s’Algar (Felanitx) (Muñ,

Art), i 1 ex. el 20-iii.
Pas postnupcial, darrera cita el 5-X amb 1 juvenil a s’Albufera

(Vic, riD, PnAM).
Cabrera: prenupcial, primer ex. el 22-iii. Postnupcial, darrer ex. anellat el

14-X (GOn, PnAc; FiO).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 jove el 17-Viii (GOn, PnDr).
Menorca: camí de Binifabini (Alaior). 1 ex. hi és observat el 12-i en plena

època hivernal, molt enfora de les seves àrees d’hivernada
(ESc).

Sa Boval (Maó). 1 ex. hi és observat el 21-iii, primera cita del pas
primaveral (BOr).
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Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Escàs pas migratori , amb 7 ex. anellats entre el 10-iV
i el 8-V (ESc).

Eivissa: ses Salines (Sant josep). Prenupcial, primer ex. el 26-iii (Grc,
cAA).

Sant Mateu d’Albarca (Sant Antoni de Portmany). Postnupcial,
darrer ex. el 6-X (MAr).

Formentera: camí des Brolls. Prenupcial, primer ex. el 29-iiii (MAr).

Lanius senator senator. capsigrany
Estatus: migrant abundant i moderat (ME).
Selecció: fenologia.

cap registre rebut.

Lanius senator badius. capsigrany balear
Estatus: estival abundant (MA-Ei) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat
(ME). Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: prenupcial, primer ex. el 20-iii al Salobrar de campos (nic).

S’Albufera. Enguany hi han criat 9 colles (Vic, riD, PnAM).
Son Hortolà (calvià). niu a un ametller amb 1 adult el 3-V, amb 5

ous el 5-V (LOP)
calvià. 4 polls volanders a la urbanització el toro el 29-V (nic).
Son Perot (Llubí). 2 colles amb joves volanders el 12-Vi (rES).

Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 26-iii, una femella (GOn, PnAc).
Formentera: es Brolls. 1 parella a partir del 23-V, el mascle va portar la meitat

d’una sargantana adulta el 7-Vi (vegeu-ne el dibuix). Darrer ex.
el 19-iX (MEY).

Lanius senator niloticus. capsigrany
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera. prenupcial, 1 femella el 22-iii. Pendent d’homologació pel comitè

de rareses de la SEO/BirdLife.

Lanius nubicus. capsigrany emmascarat
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Garrulus glandarius. Gaig
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Pica pica. Garsa
S’ha rebut un registre d’1 ex. el 9-iii a Mondragó (Santanyí). cita pendent

d’homologació pel comitè de rareses de Balears. Fins ara totes les observa-
cións d’aquesta espècie han estat considerades com d’origen natural descone-

239



AnuAri OrnitOLòGic
DE LES BALEArS 2011

gut, però des de l’u de gener de 2011 el cr revisa les observacions pensant en
la possibilitat d’arribades naturals.

Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell
Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (ME-Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: puig de Massanella (Escorca). 1 ex. l’1-Xii (GOn).

S’Esclop (Andratx). 1 ex. hi és sentit 21-Xii (GOn).
Menorca: rafalet (Sant Lluís). 1 ex. el 25-i , és observat durant bona part de

la resta de l’hivern a la mateixa localitat (JuA).

Corvus monedula. Gralla
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: golf de Santa Ponça (calvià). 1 ex. el 18-Xii. Vegeu-ne l’informe

del comitè de rareses de Balears.

Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-Ei)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Corvus corone. cornella, corb foraster (MA)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Corvus corax. corb
Estatus: sedentari moderat (ME-FO), escàs (MA) i rar (Ei).
Selecció: reproducció, màxims mensuals, dades d’interès i a Ei tots els registres.
Mallorca: ses cabanasses (Petra). El 2-ii va succeir un fet d’aquells que fan

feredat: un grup de corbs van matar un me acabat de néixer,
mentre uns altres feien fugir la mare, que intentava defensar-lo,
picant-li i estirant-li la placenta, que encara li penjava. Del me,
es van acarnissar en els ulls i la llengua (JAu).

coma-sema (Orient). Són observats durant tot el mes de febrer
amb un màxim de 45 ex. el 24-ii (MOL).

Banys de sa Font Santa (campos). un esbart de 50 ex. posats a
terra i als arbres el 25-ii (ALO).

S’Albufera. Enguany hi ha criat 1 colla (Vic, riD, PnAM).
Santa Maria. 25 ex. el 4-iV (MMA).
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Sineu. 80 ex. a la carretera vella a Palma el 28-Vii (rOi).
Llucmajor. un màxim de 10 ex. a la finca Marola el 20-iX (MAS).
Embassament de cúber (Escorca). un grup de 15 ex. el 26-iX

(rES).
cap Blanc (Llucmajor). 100 ex. el 8-Xii (MLL, SAE).

Cabrera: hi és present entre el 20-iii (2 ex.) i 5-iV (5 ex.). 1 ex. el 18 i 19-
iX (GOn, PnAc; SEr).

Sa Dragonera: hi és present entre el 5-iii (1 ex.) i el 10-iV (20 ex.) (GDE, McM,
PnDr) amb un altre màxim de 18 ex. el 28-iii a na Pòpia
(WYn, Gui, McM, SEV, GDE, PnDr). 1 ex. el 20 i 21-Viii,
i 25-iX, 5 ex. del 18 al 29-Xi (rAY, cLr, MAi, GDE; GOn,
PnDr).

Eivissa: cala Albarca (Sant Antoni de Portmany). Hi són observats 2 ex. el
21-V (MAr).

Serra des Forn nou (Sant Antoni de Portmany). S’hi observen 3 ex.
el 14-Xii (MAr).

Sant rafel de sa creu (Sant Antoni de Portmany). 3 ex. el 14-Xii
(MAr).

cala d’en Sardina (Sant Antoni de Portmany). Hi són observats 2
ex. el 22-Xii (MAr).

Formentera: per manca de cites pareix que el corb pot estar extingit a l’illa des
de 2010, quan hi havia un exemplar solitari, que no s’ha tornat
a veure. Supós que la disminució dels ramats d’ovelles i cabres
(últimament hi ha un problema greu d’atacs de cans, al 2011 han
mort més de 100 ovelles), la progressiva clausura de l’abocador
del cap de Barbaria (fonts d’aliments) i la persecució directa
(caça i verins) o molèsties durant el període de reproducció per
la pràctica de l’escalada als penya-segats de la Mola (de fa un
any hi ha un grup d’escalada que la practica sense control!) el
podien haver extingit (FOL, kLA).

Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (Ei)
Estatus: sedentari escás (MA). Hivernant abundant (MA-ME-Ei), moderat (FO).
Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (Ei).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Hi és present tot l’any. Enguany s’estima que hi han

criat 2 colles (Vic, riD, PnAM). 2 adults seguits de 6 joves
volanders el 10-Vi (rES). 15 ex. el 13-Vii (GAn). 1 ex. albí el
25-Xii (VEn, Qui, BEn).

Blanquer de Maria de la Salut. 15 ex. el 25-iii (rES).
Algaida. 1 ex. el 5-V (BAz).
Manacor. 1 ex. el 5-V a l’hospital (BAz).
Ses Salines. un esbart de 20 ex. per damunt es Morells el 25-iX

(MAS).
cap de ses Salines (Santanyí). 200 ex. en varis grups el 30-iX

(VEn, MAc).
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Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 18-iV. Postnupcial, primera cita el 20-iX
amb 3 ex. (GOn, PnAc).

Sa Dragonera: 101 ex. l’1-X, 30 ex. el 6-X (GDE, PnDr).
Menorca: Lluriac (es Mercadal). Dos grups d’uns 40 ex. cadascun el 23-iX,

primera cita de tardor (GrG).
Illa de l’Aire: (San Lluís). Darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el 13-iV

(ESc).
Eivissa: Vila d’Eivissa. Primer registre postnupcial 7-X amb varis ex.

(GAA).
Formentera: es Brolls. un esbart de 50 ex. el 25-iX (MEY).

Sturnus unicolor. Estornell negre
Estatus: sedentari escàs (ME). Accidental (MA-Ei-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Llubí. 3 ex. als afores el 23-i (rES).

Albufereta (Pollença). A can cullerassa: 4 ex. el 15-V (VEn, Qui,
BEn, BAz), 2 adults el 6 i 9-Vi (GAn) i 12-Vi nidifiquen a les
teules del sostre, davall del fumeral (MOn), 7 adults posats a
uns fils de corrent, dos d’ells duen menjar al bec el 5-Vi (rES).
Primeres cites que en confirmen la nidificació a l’illa.

Polígon de Son Oms (Palma). un màxim de 22 ex. el 17-V estaven
cantant com a bojos i duent branquetes al niu. tot i que el
màxim és de 43 ex. al gener, cria a la zona des de fa almanco tres
anys. (McM).

costitx. 1 ex. al camí vell el 8-Xii (rES).
Menorca: canal Salat (ciutadella). 8 ex. hi són observats, dos dels quals es

capturen per a anellament el dia 25-ii. Són els primers anella-
ments de l’espècie a Menorca (ESc, MEn).

Es Mercadal. Observació d’una còpula el dia 26-iV (cOL, Gri).
cala Galdana (Ferreries). 1 ex. entrant repetidament al penya-segat

marí amb menjar al bec (ESA).
Eivissa: aeroport des codolar (Sant Josep). 1 ex. el 10-V (GAA).

Sturnus roseus. Estornell rosat
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. del 18 al 20-X. Pendent d’homologació pel comitè de rare-

ses de la SEO.

Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (Ei-
FO). Estatus: sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: la Gola (Pollença). 1 femella leucística el 25-iV (FiO, Sur,

ctOG).
Sa Dragonera: 1 mascle cantant el 20-Vi, 3 ex. el 21-Xi (GOn).
Illa des Bosc: (Sant Josep). 1 ex. el 8-iV (rOz, DEL, Grc).
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Passer italiae. teulader italia
Mallorca: pla de Lanzell. 1 mascle el 6-V, 1 mascle fent paredes nupcials! el

12-V i 29-Xii. Ambdós registres estan pendents d’homologació
pel comitè de rareses de la SEO/BirdLife.

Aquesta au es distribueix per la península d’itàlia, còrsega, Sícilia i creta. no
figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a
 Espanya.

Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre
(Ei). Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (Ei). Migrant rar (ME).
Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.
Mallorca: Sa creu dels Olors (Artà). 1 ex. el 6-i (Muñ, Art).

S’Albufera. un màxim de 35 ex. el 31-i (Vic, riD, PnAM), i un
esbart de 4 ex. el 10-V (GAn).

torrent de Búger. 2 ex. copulant el 9-V (MMA).
Bassa de can Guidet (Palma). 3 ex. el 5-Vi (GAn).
calvià. 3 ex. l’11-Vi (GAn).

Cabrera: pas postnupcial, 6 ex. hi són anellats el 26-X (GOn, PnAc).
Menorca: port de ciutadella. 2 ex. hi són observats el 15-iii (ESA).

Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME),
teulat lliri (Ei-FO).
Estatus: sedentari abundant (FO), moderat (Ei) i escàs (MA). Accidental (ME).
Falta informació.
Selecció: reproducció, i tots els registres a ME.
Mallorca: Son Llebre (calvià). 15 ex. l’11-iii (GOn).

cap Blanc (Llucmajor). 7 ex. el 16-iV (nic).
Embassament del Gorg Blau (Escorca). S’escolten reclams als

penyals el 5-V (rES).

Montifringilla nivalis. Gorrió d’ala blanca, pardal d’ala blanca (ME)
Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (ME-Ei-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Fringilla coelebs. Pinsà
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-Ei) i
moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-Ei-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: embassament de cúber (Escorca). 100 ex. el 7-iX (PAt).
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Binifaldó (Escorca). 500 ex. pasturant a un sementer on comença a
créixer el sembrat el 23-X (MMA, cAA).

Cabrera: 1 femella el 12-Vi (GOn, PnAc).
Eivissa : ses Salines (Sant Josep). Postnupcial, primer ex. el 21-X al pinar

(MAr).

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (Ei). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, 1 mascle en un esbart de fingíl·lids el 13-ii (rES).
Cabrera: prenupcial, hi és present entre el 24-iii (1 femella) (FiO) i 1-iV (1

femella anellada) (GOn, PnAc). Postnupcial, 1 mascle del 27-
X al 1-Xi (AMn, LLA).

Menorca: na Vermella (Maó). 1 ex. observat el 23-iii (JuL).
Binisaida (es castell). 2 ex. hi són observats el 23-Xii amb un

grup variat de fringíl·lids (MEn).
Eivissa: cala comte (Sant Josep). 1 mascle el 30-iii (cAA).

Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (Ei)
Estatus: sedentari abundant (MA-Ei-FO). Hivernant abundant (Ei) i escàs (MA-
ME). Migrant escàs (MA-ME-Ei). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: cap Blanc (Llucmajor). un esbart de 150 ex. el 10-i (nic).

Prat de Sant Jordi (Palma). una colla copulant el 10-ii (rES).
Menorca: Es Migjorn Gran. 1 femella i 1mascle cantant a l’escola el 21-iii

(MEn, ESc).
Algendaret (Maó). Al voltant de 100 ex. als ullastrars el 27-Xii.

S’observa una entrada important a la tardor a diversos punts de
l’illa (MEn, ESc).

camí de torralba (Alaior). 1 ex. és observat el 2-Xii (ESc, crr).
Barranc de Son Fideu (Ferreries). 1 ex. hi és observat el 4-Xii

(FLO).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 2 ex. són anellats durant la primavera entre l’11-iV i

el 3-V (ESc).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 jove de l’any reclamant menjar el 27-ii

(MAr, SEP, tuu).

Serinus citrinella. Llucareta (ME), verderol menut (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Carduelis chloris. Verderol
Estatus: sedentari abundant (MA-Ei-FO) i moderat (ME). Hivernant moderat (ME-
Ei) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).
Selecció: reproducció i dades d’interès.

cap registre seleccionat.
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Carduelis carduelis. cadernera
Estatus: sedentari abundant. Hivernant abundant (Ei), moderat (ME) i escàs (MA).
Migrant moderat (ME-Ei) i escàs (MA).
Selecció: reproducció i dades d’interès.

cap registre seleccionat.

Carduelis spinus. Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (Ei)
Estatus: hivernant moderat (MA-Ei) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i
escàs (ME-Ei). cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrera cita el 2-iV amb 50 ex. alimentant-se de lla-

vors d’Ulmus pumila que hi ha sembrats al carrer, junt a gafa-
rrons, tots molt confiats, al polígon de Son rossinyol (Palma)
(MMA).

Postnupcial, primer registre l’1-Xi (1?), a s’Albufera (Vic, riD,
PnAM).

Cabrera: prenupcial, hi és present entre el 23 (3 ex.) i el 29-iii (1 ex.) (GOn,
PnAc; FiO).

Eivissa: Santa Eulària des riu. 1 ex. el 18-iii a la plaça del Mercat (MMA,
cAA).

Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (Ei-FO)
Estatus: sedentari abundant i moderat (ME). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA).
Migrant moderat (ME) i escàs (MA).
Selecció: reproducció i dades d’interès.

cap regisre seleccionat.

Carduelis flammea. Passerell golanegre
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Loxia curvirostra. trencapinyons
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (Ei). Accidental (ME-FO).
Selecció: reproducció, subspècies i tots els registres a ME-FO.

cap registre seleccionat.

Bucanetes githagineus. Passerell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. el 13-iV. Vegeu-ne l’informe del comitè de rareses de

Balears.
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. és capturat per a anellament el dia 2-V. Vegeu-ne

l’informe del crB.

Carpodacus erythrinus. Passerell carminat, pinsà carminat (MA-ME-Ei-FO)
Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME-Ei-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
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Cabrera: 1 jove/femella del 7 a l’11-X i del 7 al 11-X. registres pendents
d’homologació pel comitè de rareses de la SEO/BirdLife.

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (Ei). Migrant escàs (MA-ME) i
rar (Ei). Accidental (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 25-X (AMn, LLA).

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Santuari de San Salvador (Felanitx), un exemplar el 23 de maig.

Vegeu-ne l’informe del comitè de rareses de Balears.

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)
Estatus: accidental (MA-ME-Ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. el 24-X. registre pendent d’homologació pel comitè de rare-

ses de Balears.

Emberiza cirlus. Sól·lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre
(Ei-FO)
Estatus: sedentari moderat (MA-Ei) i escàs (Ei). Accidental (ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Antoni de Portmany). 1 ex. el 27-iV (GAA).

can Ferreret (Sant Antoni de Portmany). 1 mascle el 21-V (MAr).
Venda de cas ripolls (Sant Joan). 1 parella el 29-X (cAr).

Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, Ei, FO), sit negre (ME)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Emberiza hortulana. Hortolà
Estatus: migrant escàs (MA-ME), moderat (FO) i rar (Ei).
Selecció: fenologia.
Mallorca: postnupcial, 3 ex. el 10-iX a la vall de Bóquer (Pollença) (PAt). 1

mascle el 13-iX a la vall de Bóquer (Pollença) (GAn).
Cabrera: prenupcial, 3 ex. el 15 i 17-iV, 1 ex. anellat el 26-iV (GOn,

PnAc). Postnupcial, hi és present entre el 2 i el 19-iX, sempre
1 ex. (LLA, GOn, PnAc).

Illa de l’Aire: (Sant Lluís). tan sols 2 captures el 15-iV en tot el pas primaveral
(ESc).
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Emberiza caesia. Hortolà cendrós
Cabrera: 1 ex. és vist i fotografiat l’1-V. Pendent d’homologació pel comitè

de rareses de la SEO/BirdLife.
Aquesta au es distribueix per Grècia i de turquia fins a israel. no figura en

aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comité a Espanya.

Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet
Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-Ei). Migrant
moderat (MA), escàs (ME) i rar (Ei). Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 18 ex. el 25-ii (rES). 3 ex. el 25-Xi

(rES, Grc).
Salobrar de campos. un esbart de 7 ex. el 4-iii. 1 mascle adult el

8-Vii (GAn). Més de 12 ex. el 22-Xi (rES)
Blanquer de Maria de la Salut. 1 ex. l’11-iii, 1 ex. el 20-Xi (rES).
S’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat un màxim de 35

colles. un màxim de 50 ex. el 20-ii (Vic, riD, PnAM). 4 mas-
cles cantant el 26-ii (MMA), 1 mascle cantant el 28-iV (rES).

Menorca: Lluriac (es Mercadal). 1 ex. és observat l’11-Xi, primera cita de tar-
dor (GrG).

Eivissa: ses Feixes de talamanca (Eivissa). 1 ex. el 24-ii. 2 ex. el 22-Xi
(MAr).

Formentera: estany Pudent. observacions de 2 i 1 ex. el 18 i 24-Xi i 3 ex. el 20-
Xii (MAr; FOc).

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel comitè de rareses.

Emberiza calandra. Sól·lera, súl·lera (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (Ei). Migrant escàs (FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Albufereta (Pollença). un esbart de 25 ex. el 16-i a un conreu amb

fringíl·lids i teuladers (Mun).
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LLiStA cOMPLEMEntÀriA

Espècies presents a les Balears d’origen natural desconegut. Selecció, tots els
registres rebuts.

Cygnus atratus. cigne negre
Australàsia.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. hi és present fins al 12-iV (Vic, riD, PnAM;

Muñ, Art).

Cairina moschata. Ànnera muda
neotropical.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 8 i 22-V (Vic, riD, PnAM).

Bassa de can Guidet (Palma). 1 ex. l’11-V (Mun).

Aix galericulata. Ànnera mandarina, aneda mandarina (ME)
Paleàrtic oriental.
Mallorca: s’Albufera. 1 mascle el 17-19-i (Vic, riD, PnAM).

Aix sponsa. Ànnera carolí
neartic
Mallorca: la Gola (port de Pollença). 1 ex. del 2 al 11-iV. És retirat pel servei

de control de fauna (FiO, Sur, ctOG).
Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 25-Viii (Mun).

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames
neotropical.
Menorca: salines d’Addaia (Maó). 1ex. del 6-Vi al 4-Viii (MOz, PnAG).

Netta erythrophthalma.
Afrotropical i neotropical.
Mallorca: s’Albufera. 1 femella el 2-ii i 29-iii (Vic, riD, PnAM).

Per primera vegada es veu en llibertat a Balears aquest ocell originari de l’A-
frica sud-sahariana i del sud d’Amèrica.

Netta peposaca.
neotropical.
Mallorca: s’Albufera. 1 femella els dies 9, 11 i 14-iV (Vic, riD, PnAM).

Per primera vegada es veu en lliberat a Balears aquest ocell origi-
nari del sud d’Amèrica.

Dendrocygna bicolor. Suirirí bicolor
neotropical fins al sud dels Estats units d’Amèrica, afrotropical i oriental.
Mallorca: torrent de canyamel (capdepera). 1 mascle el 14-X (Muñ, Art).
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Threskiornis aethiopicus. ibis sagrat
Afrotropical.
Mallorca: s’Albufera. 2 ex. el 7-ii (ALO), 3 ex. el 20-X (Vic, riD, PnAM).

Phasianus colchicus. Faisà
Paleàrtic asiàtic. Estatus: Sedentari (ME), escàs (Ei) i rar (MA).
Mallorca: golf de Puntiró (Palma). Hi és present tot l’any. nidificant regular

(Mun).
Son Hortolà (calvià). 1 femella el 15-iii i s’hi sent 1 ex. el 7-iV

(LOP, Qui).
Sa Barrala (campos). 2 ex. als prats el 2-X (Sur, MAS).
Son Gual (Palma). 2 mascles el 15 i 30-X (Mun).

Eivissa: Ses Salines (Sant Josep). 3 immadurs als conreus el 18-Vi (GAA).
La introducció està documentada des del segle XiV; actualment les seves pobla-

cions depenen d’una gestió cinegètica.

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)
Estatus: accidental. Extingida com a reproductora a la dècada de 1950 a Mallorca.
Mallorca: s’Albufera. S’hi veu 1 ex. tots el mesos excepte al juny, juliol,

agost i setembre (Vic, riD, PnAM; Sur; ALO; MMA, cAA).
Son Hortolà (calvià). 1 ex. el 7-ii al puig de sa Grua (LOP).
Albercutx (Pollença). Se n’ha vist 1 ex. del 31-iii al 10-iV, i 20-V

(GOrA).
coll des coloms. 1 ex. el 2-iV (JiM).
L’exemplar femella que es veu per Mallorca va fugir d’un cetrer

l’any 2004.

Geranoaetus melanoleucus. Àguila escudada, àguila mora (MA)
neotropical.
Sa Dragonera: 1 ex. el 10 (JOA), 14-i (GOn), i 4-ii (JOA).

Parabuteo unicinctus. Aligot de Harris
neotropical i neàrtic
Mallorca: passeig maritim de Palma. 1 ex. amb cintes de falconer el 3-iV,

exemplar escapat als falconers que traballen al port per allu-
nyar les gavines i coloms. El 5-iV l’havien pogut recuperar
(BAu).

Pavo cristatus. indiot reial, paó reial (ME)
Paleàrtic asiàtic.
Menorca: s’Albufera. 1 mascle els dies 10-iii i 12, 14, 19-V (Vic, riD,

PnAM).

Columba livia domestica. colom domèstic
Mundial.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 30 parelles (Vic, riD, PnAM).
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Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.

Nymphicus hollandicus. cacatua de les nimfes
Australasia.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 19-i a sa roca (Mun).

Myiopsitta monachus. cotorra de cap gris
neotropical. Sedentari escàs (Ei). cria accidental (MA, ME).
Mallorca: Palma. 2 ex. passen volant per l’edifici de sa riera el 2-V (MMA).

S’Albufera. 1 ex. el 19-Xi (Vic, riD, PnAM).

Melopsittacus undulatus. Periquito
Australàsia.
Mallorca: port de Pollença. 3 ex. el 9-iX a la Gola (FiO, ctOG), 1 ex. l’11-

iX (PAt).

Psittacula krameri. cotorra de kramer
Afrotropical oriental. Sedentari escàs (Ei).
Mallorca: Son Pacs (Palma). 1 ex. el 4-iV (MMA).

S’Albufera. 2 ex. el 20-Xii (Vic, riD, PnAM).

Estrilda astrild. Bec de corall
Afrotropical. Sedentari rar (Ei). cria el 2001 i 04 (MA).
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, 20 ex. el 20-Vi, 51 ex. el 24-Xi

(Vic, riD, PnAM).

LLiStA DELS cODiS DELS cOL·LABOrADOrS

con cada any, el capítol de registres Ornitològics és possible gràcies a la ines-
timable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s’inclouen els
codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 177 observadors i 2) 8 ins-
titucions d’informació que han aportat registres de 2011 a l’AOB. El sistema de codi-
ficació del banc de dades de l’Anuari està format per tres dígits i utiliza com a base
les tres primeres lletres del primer cognom de l’observador. En els casos de repeti-
cions s’utilizen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions el
codi està format per quatre dígits, que utilizen les primeres lletres de cada paraula
més representativa.

Observadors
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ADr Jaume Adrover
ALc Josep Antoni Alcover
ALO Guillem Alomar
ALV clemente álvarez

AMn Eduardo Amengual
AMG Jordi Amengual
ArA Xavier Aramburu
ArB Patrícia Arbona

Art catalina Artigues
BAu Antoni Bauzà
BAn Alberto Bazán
BAz Juan José Bazán

codi nom i llinatges codi nom i llinatges codi nom i llinatges
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BEt tony Benton
BEn Gabriel Bernat
BOn Jaume Bonnín
BOr Jon Boronat
BOc tomeu Bosch
BOY Douglas Boyd
BuQ Joan Busquets
cAM Santiago campos
cLO raül calderón
cAL Jorge calvo
cnt Maria cantallops
cAP Llorenç capellà
cDO Eva cardona
cAr José Esteban cardona
cAD Santi cardona
cAO Joan cardona
cAA Gemma carrasco
crr J.J. carreras
crO Juan carrero
crE Pep carretero
cAS David casajuana
cAt Santiago catchot
cLD Jaume cladera
cLr Joan cladera
cLE Miquel Angel cladera
cLr ramon clar
cOL Damià coll
cLL tania coll
cOn Pedro conti
cru Sergi cruz
cuM Pep cumplido
DEL karine Delord
Enc carolina Encinas
ESA Antoni Escandell
ESD Laura Escandell
ESc raül Escandell
ESr Jaume Estarellas
ESE Borja Esteban
FrO Adolfo Ferrero
FiO cristina Fiol
FOc Joan Floch
FLO Joan Florit

FOS Sheila & rob Foster
GAL Andrés Galera
GAA Luis Alberto García
Grc David García
Gci José Manuel García
Gri óscar García
GDE Jaume García-Delgado
GAr Pere J. Garcías
GAG Gabriel Gargallo
GrG Emili Garriga
GAn Philip Anthony Garnett
GEL Jaume Gelabert
GiB Steve Gibson
GOM ricardo Gómez
GOn Joan Miquel González
Gui tim Guilford
HEA José Manuel Herranz
HEr carlos Herrero
HuB Bruno Hubert
HuG Francisco Huguet
Hun Alan Hunter
iGL Antoni iglesias
iGu Manolo igual
JAr Javier Jara
JAM Damià Jaume
JAu Jaume Jaume
JAE Pau Jaume
JiM Maribel Jiménez
JOA rafael Joan
JuA Antoni Juan
JuL Lluc Julià
kLA Barbara klahr
LAr ignacio Larrauri
LiL Joan Vicenç Lillo
LOO cuca López
LOP carles López-Jurado
LOu Maite Louzao
LLA Xavier Llabrés
LLD Xisco Lladó
MAk Simon Mackies
Mit Miguel Angel Mairata
MAc Josep Manchado

MAi Paco Marín
MAt José Luis Martínez
MAr Oliver Martínez
MMM Andrés Mas
MAS Francesc Xavier Mas
MAM José Mas
MSS Miquel Mas
MMA rafel Mas
MAu Antoni Mateu
MAO Martí Mayol
MSA tòful Mascaró
MAY Joan Mayol
McM Miguel McMinn
MEY ulf Meyer
MEn Xavier Méndez
MLL Victor Moll
MOG Eva Moragues
MOL Xavier Morell
MOr José Manuel Moreno
MOA Guillem Morlà
Mrr Antoni Morro
MOz Fernando Mozos
MOn Michael Montier
Mun Jordi Muntaner
Muñ Antoni Muñoz
nEG nieves negre
nAV Victor navega
nic Steve nicoll
Ori Mª carmen Oriola
PAB Félix de Pablo
PAt Mark G. Painter
PAL Joan carles Palerm
PAO Maricarmen Palomero
PAn Gil Panadés
PAi Felipe Paniagua
PAr Luis Parpal
PAS Diego Pastor
PAY Biel Payeras
PEE Biel Perelló
PEr Oriol Perona
PiO Alicia Pioli
POn Antoni Pons
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Pnn Barbara Pons
Pui Miquel Puig
QuE Guillem Quetglas
Qun Antonio Quintanilla
Qui Susana Quintanilla
rAY Joan rayó
rES Maties rebassa
rEu Miquel Àngel reus
riD nick riddiford
riP Josep ripoll
riu Guiem rius
rOD Ana rodríguez
rOz Beneharo rodríquez

rOG Llorenç roig
rOi Margalida roig
SAE Encarna Sáez
SLA Antoni Sala
SAM Joan carles Salom
SAn Joan Antoni Sancho
SAS Alfons Sastre
SEP Jordi Serapio
SEr Biel Servera
SEV Biel Sevilla
SOA Jessica Sola
SOL Antoni Soler
Sur Maria Guadalupe Suárez

SuA Manuel Suárez
Sun Josep Sunyer
tAV Giacomo tavecchia
tOE Sebastià torrens
tuu ramon tur
VAL catalina Vallbona
VAn Llorenç Vanrell
VEn Lalo Ventoso
VEr Miguel Vericad
Vic Pere Vicens
VDA Joan M. Vidal
VDL Margalida Vidal
WYn russell Wynn
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institucions i altres

codi nom

ctOG centre de turisme Ornitològic La Gola:
cristina Fiol, Lupe Suárez.

crEcuP centre de recuperació de Fauna Silvestre de Menorca:
Evarist coll, Aina Serra

GOrA Grup d’Observadors de rapinyaires d’Albercutx:
Lalo Ventoso, Josep Amengual, Silvia Arbona, catalina Artigues, Antoni Bauzá, Juan José
Bazán, Maria cantallops, Gemma carrasco, Pedro conti, Estrella Domínguez, Jorge Exposi-
to, Adolfo Ferrero, Damià Jaume, Maribel Jimenez, Josep Manchaco, Alicia Martínez, rafel
Mas, Bernardí Morell, Antoni Muñoz, nieves negre, Gil Panadés, Luís Parpal, Susana Quin-
tanilla, Antoni Quintanilla, Maties rebassa, Dani román, José Manuel tapia i carlota Viada.

PnAc Parc nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de cabrera:
Pep Amengual, Silvia Arbona, Silvia Ferragut, Antoni García, Juan Guijarro, Patxi Gordiola,
ignacio Larrauri, X. Jurado, Pere Llobera, S. Marti, Joan Salom, Biel Servera, Llorens Serra i
Xavier torres.

PnAG Parc natural de l’Albufera des Grau:
Fernando Mozos i òscar Garcia.

PnMO Parc natural de Mondragó:
Jordi Amengual.

PnDr Parc natural de sa Dragonera:
Martí Mayol, Jaume García-Delgado i Joan Vidal.

PnAM Parc natural de s’Albufera de Mallorca:
Maties rebassa, Pere Vicens, nick riddiford, Miquel Àngel reus i Susana Quintanilla.

PnEF Parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera:
Paula Goberna i nuria Valverde.

SEO Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
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