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HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES A
MALLORCA I FORMENTERA. INFORME DE 1997

Carles LÓPEZ-]URAI)(), coordinador del
Comitè de Rareses Ornitològiques a Mallorca i Fonnentera del GOll

RESUM.- Setè informe anual que presenta el Comitè de Rareses ümitològiques
a Mallorca i Formentera, S'han presentat 32 registres. corrcsponenls a 24 cspè
cies. dels que s'homologuen 26 registres (el 81 %). N'exeeJ.leixen les primeres
observacions a Mallorca homologades de l'oca del camp Ansa¡abalis, ànnera
d'ulls grocs 8l/cerllm/a c/(mgula, rascletó P(mplla pan·a. gavina de cames roses
LMIIS argeltUl/lls.llambritja bengalí Srema bel/glllellsis. pinsà borroner Pyrrllllltl
l'Vrllllla i hortolà negre Emberiz¡:¡ cio. També s'hi inclouen. deu observacions a
Balúars homologades pel Comité i/e Rarelt/s de la Socie(/(ul Espaiíoltl l/e Orni·
lologia. en destaquen sis regislres homologats per primera vegada per a Balears,
el corriol rogenc Tr)'ltgitcs slIbrllflcollis. camagroga gros Trillga me/altolcuca,
escuraflascons de Wilson PlwlofOlJIIS Iric%r. coablanea rossa subespècic occi
dental OCllllllthe Irislxmica me/(lIJolellC(l. ull de bou reieló PlrylloscoplIs prore
glllus i hortolà caranegra Embcriwaurcola. LI resta d'observacions són el
corriol pecloml Calit/ris me!anolOs. la titina de Richard AmJms ric/lurtli. l'ull de
bou de ducs retxes PhyfloscolJIIS inol"/l(l/I/s i el pins1\ carminat Cclrl,oducl/s
erylhril1llS.

SUMMARY.- l-Iom%g(l/iO/I ol hi,,/ rarilics ili Mallore(l om/ Formcll/era.
RellOl"{ 1997. Scventh annual report by Ihe Rarilies Commillee on Mallorca and
Formentera. nIe number or records recievcd has been 32 corrcspomling 10 2~

spcdes, of which 26 have been homologmed. reprcscming 81 %. The report
records for the tirsltime Bean Goose Anserlabalis. Goldencye Ill/cef/hala e/al/
gllitl, Liulc Cmke POf7.{/Il(1 pan'(l. I-Ierring Gull LafllS argenl(j/lIs. Lesser eres
¡cd Tern Srema b(!Ilg(llensis, Bullfinch Pyrrlmla pyrrlwla. and Rock Buming
f:.in/x>riUl da, Also there arc inc1uded Ien records of the Balcaric Islands homo
log:ncd by the Rarilies Commi!tcc of lhe Spanish Omithological Socicty (SEO),
of which six ha\'e bccn homologated for Ihe firSllime in the Balcaric Islands,
Greater Yellow1cgs Trillg(l /IIeitll/oleuca. Wilson's Phaloropc Phaloro,llls lrico
Ior. Black-eared Whcatear Oellall/he hisplInicallle!(l}w/ellca. Pallas's Warbler
PlJyllosco}JlIs profegll/lls :ind Yellow-brcswd BUl1ling Em/)('rizn aUfeola. The
rest of the records arc Pectoml Sandpipcr [(llid,.is me/alio/m, Richard's Pipil
All/Im:; ,.ic}¡wdi, Yellow-browed Warb1cr PllylloscoJlIIs ¡noma/l/s :lnd Scar1ct
Rosctinçh Corl,odaclls el)'lhrill/ls.

Aqucst és el setè infonnc anual quc
presenta ci Comitè de Rareses Ornitolò
giques a Mallorca i F0n11cntera. S 'han
presentat 29 registres relatius a 1997,
pcrò sc n'inclouen també trcs de 1996,
corresponents a 24 espècies. En t0\31

slmn homologat 26 registres. que repre
senten ci 81 %. lleugerament superior .1
la mitjana d"anys anteriors.

Enguany ha estat un perfode
exccl·lent quant a obscrvacions per pri.
mcnt vegada homologades pel Comitè
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(sc n'han aconseguit 7): l'oca del camp
AI/ser fabalis, ànnera d'ulls grocs
Iluce/llla/a e/lmgufa, rascletó Porzmw
pan'a, gavina de cames roses LI/flls
argel/Iatlls, llambritja bengalí Stema
bengalensis, pinsà borroner Py,.rhllla
pyrrllll/a i hortolà negre Elllbe,.iza cia.

També s'inclouen, a títol informa
tiu, deu observacions a Balears homolo
gades pel Comifé l/e Rarezas de la
Sociel1lul Espllllo/a de Omitología (CR
SEO), publicades en el seu darrer infor
me de 1995 (DE JUANI\, 1997), en què
destaquen sis registres homologats per
primera vegada per a Balears, el corriol
rogenc Try"gites SIIbntficollis, cama
groga gros 1¡-¡uga lIIe/ano/ellclI, eseUTa
nascons de Wilson Pha/oroplls fric%r,
coablanca rossa subespécie occidental
Oellall/he his/xlI/ica lIIe/al/o/euca, ull de
bou reietó Ph)'lIosco/Jlls praregullls i
hortolà caranegra Emberiza al/reola. La
resta d'observacions són el corriol pcc
toral Cafidris melanotos, titina de
Richard AI/t/ilis ric!umli, ull de bou de
ducs retxes Phylfo.fCoplls inomallls i
pinsà carminat Car[Jodacus erythrimlS.

En l'avaluació dels registres del
present informe h;1l1 intervingut. Jesus
R. Jurado, Xisco Lillo, Miquel McMinn,
Josep Sunyer i, com a suplent Joan Car
les Montaner. Com en anys anteriors, de
coordinador ha actuat, Carles López
Jurado. Gràcies a tots ells i a IOts els
obscrvadors que han volgut comunicar
les seves dades.

Els registres no homologats tan
sols són considerats insuficientment
documentats pel Comitè, aquest es
manifesta disposat a revisar-los en el cas
que es pugui subministrar Ulla informa
ció més completa que els avali.

Lcs espècies considerades en
aquest informe són Ics que figurcn a la
"Llista de rareses de les Balears" publi-
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cada a l'AllulIri Omitològic de 1996,
volum 11: 166.

MODIFICACiÓ DE LA LLISTA DE
RARESES

A la vista de l'evolució recent pro
duïda en l'acumulació de registres del
gaig blau Co/'{/cil/s Sl/l'miliS, l'estatus
del qual a Balcarsja sembla que és prou
clar, el Comitè de Rareses creu conve
nient retirar-la de la llista

d'espècies sotmeses a homologa
ció. La retirada es farà a partir de 1998.

D'altra banda s'inclouen a la llista
de rareses cinc noves espècies que es
mencionen per primera vegada a
Balears, l'oca del camp Alisa /llbalis,
ànnera d'ulls grocs Bl/cep/llI/a e/allgula,
gavina de cames roses UII"II.I· al'gell/a
/liS, llambritja bengalí Stema bel/gllfel/
sis i pinsà borroner P)''''''lIIlo pyrrllllla .
En aquestes espècies, com a Ics altres, el
Comitè admetrà a estudi registres de
qualsevol any sempre que estiguin con
venientment documentats.

PRESENTACiÓ DE L'INFORME

La llista sistemàtica que segueix
s'ha elaborat d'acord amb els següents
punts:

- S'inclouen les 97 espècies i 3
subespècies que estan considerades mre
ses a Balears, de Ics quals 73 espècies i
3 subespècies han estat homologades
qualque vegada, i només apareixen els
registres, acceptats o no, del darrer
informe de cada comitè.

- S'hi publiquen només dades
considerades segures.

- La xifra entre parèntesis que
figura a continuació del nom de l'espè
cie indica els registresJexempJars 1101110

logatsja pel Comitè: I) d'anys anteriors
a 1997; 2) de 1997.



-A cada registre les dades s'orde
nen així: I) illa; 2) localitat 3) nombre
d'aucelts observats; 4) edat i sexe. si es
coneixen (per dades primaverals-estivals
només s'expressa edat quan no es tracta
de plomatge nupcial); 5) indicació sobre
si l'aucell ha eslat caçat, trampejat o tro
bat mort, i si se conserva i on; també si
es disposen de fotografies entre la docu
mentació en poder del Comitè; 6)
data/es; 7) observador/s, cn general no
més de tres.

- Si no s'indica al1ra cosa, les
dates es refereixen sempre a l'any 1997.

- La seqüència taxonòmica segui
da és la de VOOUS (Tlle liSI of Birds of
Ille \t'estem Palearctic, 1978).

- Un breu comentari sobre cada
espècie imenta situar Ics observacions
en relació a allò que es coneix sobre
l'estatus de l'espècie a les Balears,
tcnint en compte el que s'ha dit ja en
infomles <Interiors i indic<lnt al principi.
enlre parèntesis, l'àrea essencial de cria
en el món.

La propietat de Ics dades contingu
des en lïnforme correspon als diferents
observadors, que hauran de ser esmen
tats com a autors a la bibliografia, recO+
manam la referència següent:
AUTORS!S ell LóPEZ·JURAOO, C. 1998.
.Rareses ornitològiques a Mallorca i
Formentera. Infonne de 1997... AlIlwri
Omilològic de les Balears, 1997. Vol.
12. GDB. Palma.

LLISTA DELS REGISTRES
HOMOLOGATS

Gavia stellata
Cabussó petit (O/O, O/O)

Gal/ia arctica
Cabussó (OIO, OIO)

".:<UARI Olt.'<llOIilClC
P6lESIALEAU 1"1

Gavia immer
Cabussó gros (OIO. OIO)

Podiceps grisegena
Soterí gris (OiO. (0)

Puffinus gravis
Baldritja cap negre (OIO, OIO)

Platalea alba
Becplaner africà (CR-SED, 1995: 212,
O/O; Balears III, O/O)

Cygnus olor
Cigne menut (CR-SeD. 1995: 7/17. OIO;
Balears 118, OIO).

Anser fabalis
Oca del camp (OIO, l/I)
MallQrca, s'Albufera, un exemplar amb
trets de la subespècie rossicus, observat
en diverses ocasions entre el4 i ci 31 de
gener (A. Stagg. G. Hearl. A. Robbins,
P. Robbins, B. Ramis; M. Rebassa, C.
Hoffman, F. U1lo. J. Sunyer, J.M. Gon·
zalez; P. Vicens).

(P<lleàrtic). Aquest és el primer
registre homologat. Existeix un registre
de la subespècie A. f folxllis dc MUNN

(1931) a s'Albufcra de Mallorca. cl5 de
desembre de 1928. Més recentment.
Bemis (1964) en localitza un exemplar
caçat a Menorca i naturalitzat a la
coHccció dcl Sr. Mercadal (sense data).
Finalment, hi ha un registre d'un exem
pl<lr a sa Porrassa (M<lllorca) el gencr de
1966 de L. Larsen i 13. 13rinkhoff (ili
BANNERMAN, 1983).

Anser arbifrons
Oca car<lbl<lnca (3/4. OIO)

Branta leucopsis
Oca de galta blanca (OIO, OIO)
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Tadornaferruginea
Ànnera canyella (CR~SEC, 1995: 26155,
2/5; Balears 1/4, OIO)

Anas discors
Sel·la alablava (CR-SEC, 1995: 20/23,
OIO; Balears 213, OIO)

Marmaronetta angustirostris
Sd·la marbrenca (5/5, 2114)
Mallorca, s'Albufera, una parella vista a
partir del 28 d'abril, Iambe sc n'han vist
11 polls, des quals n'han arribat a volar
8 (P. Vicens). Vist un adult seguit d ï I
polls ci 7 de juny, i tres adults el 26 de
juliol (1. Calatayud). Dos exemplars el
18 d'agost (M. Rebassa). Dos exemplars
els dics 5 d'octubre i 22 de desembre
(F.X. Garí, PA Garí).

(Paleàrtic). Les observacions que
publicam fan referència a una parella
que ha uiat enguany a s'Albufera, per la
qual cosa es consideren com a distintes
observacions d'Una mateixa parella
reproductora amb la seva prole, llevat
de l'observació de 3 adults, que es con·
sidera com un registre nou, conseqüent
ment en el comptador figuraran en total
dos registres amb 14 aus homologades.
Aquesta espècie és la segona vegada que
cria accidentalment a Mallorca, l'ante
rior nidificació fou al Salobrar de Cam
pos ci 1967. El nombre de parelles
reproductores a Espanya el 1997 fa de
161 parelles, repartides per la Comunitat
Valenciana (117), Andalusia (43) i
Bulears (1 )(MONTERO, 1997). El seu
estatus a Balears és de migrant rar.

Aythya manIa
Moretó cabussó (112, OIO)

elangula hyemalis
Ànnera glacial (2/3, OIO)
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Melanitta nigra
Negreta (4/6, III)
Mal/flrea, Portocolom (Felanitx), una
femella el tres de gener (P. Vicens).

(Amèrica del nord i est de Sibèria).
Hi ha un registre previ al Comitè publi
cat al Alll/ari, toles Ics observacions són
hivernals amb un màxim de 4 exem
plars, ci primer registre és dcl21 d'octu
bre i ci darrer, del 18 de gener.

Melanittafusca
Ànnera fosca (OIO, OIO)

Bucephala elangula
Ànnera d'ulls grocs (OIO, III)
Mallorca, s'Albufera, una femella adul
ta fotografiada a la depuradora, entre el
2 i 18 de desembre (G. Hearl, A. Slagg,
M. Rebassa, P. Vicens), (vegeu~ne

foto I).
(Holàrtic). Nova espècie per a

Balears. No apareix en la bibliografia
llevat d'una observació a Mallorca de
Barceló (I 866)(i11 BANNERMAN, 1983),
que molts d'autors qüestionen. Durant
l'hivern la població europea s'extén
àmpliament pel sud d'Europa fins asso
lir la cosia nord del Mediterrani i Ics
illes de Còrsega, Sardenya i Sicília,
entre d'allres.

Circus macrourus
Arpella pàl·lida (eR-SEC, 1995: 3/3,
OIO; Balears 2/2, OIO)

Aquila chrysaetos
Àguila reial (OIO, OIO)

Hieraaetus fasciatus
Àguila coabarrada (III, OIO)

Falco columbanus
Esmerla (12112, OIO)
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Foto 1. Ànnera d'ulls grocs BucephaFa cFanguFa (Goldeneye). S'Albufera de Mallorca, famella
adulta, desembre 1997. Foto: Arthur Stagg.

Falco biarmicus
Falcó llaner (O/O, 0/0)

Porozana parva
Rascletó (O/O, I/I)
Mallorca, s'Albufera, una femella adul
ta, el 2 de març (P. Vicen ).

(paleàrtic). Primer registre homo
logat. Hi ha publicades a l'Anuari tres
observacions prèvies al Comitè, una el
març del 1989 i del 1990 una l'abril i
l'altra, l'agost, j, a Menorca, n'hi ha un
exemplar capturat per a anellament l' oc
tubre de 1994. Hi ha dade d'hivernada
d'un exemplar a l'Albufera de Grau
(Menorca en de embre de 1974 u
TA ER, 1984). El seu e tatus és de
migrant rar, i hi vernant accidental a les
Balear'.

Porzana pusilla
Rasclet petit (1/1, O/O)

Crex crex
Guàtlera maresa (1/1, O/O)

Turnix sylvatica
Guàtlera andalu a (O/O, O/O)

Glareola nordmanni
Guatlereta d'ala negra (CR- EO, 1995:
1/1 O/O; Balears I/I O/O)

Charadrius morinellus
Fuell de collar (3/5, 1/2)
Mal/orca 'Albufera, 2 exemplar en
plomatge hivernal el 25 de setembre (M.
Reba a. A. Stagg i G. Hearl).

(Paleàrtic nord i mitjà, eàrtic
nord-oe t). Migrant pre aharià que
hiverna, de de setembre a abril, en una
estreta zona des del Marroc a Iran. Ja
són 13 els registre publicats a l'Anuari
(5 ex./abril, 2 ex./agost 5 ex./setembre,
I ex.Ioctubre), que en uggereixen que
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es tracta d'un migrant irregular a
Balears.

Calidrís melanotos
Corriol pectoml (CR-SEü, 1995: 61168,
5/6; Balears 213, 111)
1995:
Mallorca, Parc Natural de s'Albufera,
un exemplar el 15 d'octubre (R. Fol1ows
i G. Hear1).

(Amèrica del nord). Tereer registre
a les Balears (DE JUANA, 1997).

Ca1idrís marítima
Corriol fosc (O/O, O/O)

Tryngites subruficoUïs
Corriol rogenc (CR-SEü, 1995: 13114,
212; Balears O/O, l/I)
1995:
Mal/orca, badia de Pollença, un exem
plar el 13 d'octubre (PM. Hi]] Y J.M.
Motlishaw).

(Amèrica del nord). Aquí s'inclou
el primer registre a Balears (DE JUANA.
1997).

Gallinago media
Cega]] reial (CR-SEü, 1995: 4/6, O/O;
Balears 4/6, O/O)

Tringa melanoleuca
Camagroga gros (CR-SEO, 1995: 212,
111; Balears O/O. III)
1995:
Mallorca, Salobrar de Campos, un
exemplar de primer estiu, n'hi ha foto
grnfies, almenys entre el 16 d'abril i el
29 dc juny (D. Dunford i familia: P.J.
Garcias; G. Hcar1; C. Gibson; M. Graf i
B. Russow; WJ. Ransdale i C. Gibbard;
M. Rcbassa; A. Stagg).

(Amèrica dcl nord). Un registre
que marca el rècord de descripcions (un
total de vuit) d'una mateixa au rebudes
en el nostre comitè. És el primer per a
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Ics Balears i, que sapiguem, també la
primera a l'entorn mediterrani europeu.
Per al conjunt d'Espanya és el tercer,
després d'una de peninsular i una altra
de canària (DE JUANA, 1997). A l'Anllari
Omi/ològic de les Balears, 1996, volum
lI: 41-44, hi ha una nota breu amb una
fotografia de P. Gareias.

Tringa.flavipes
Camagroga (eR-SEü, 1995: 14/14,212;
Balears l/I, O/O)

Xenus cinereus
Xivitona cendrosa (CR-SEü, 1995:
14114, 112; Balcars 212, O/O)

Micropalama himantopus
Corriol camallarga (CR-SEü, 1995: l/I,
O/O; Balears 111, O/O)

Phaloropus tricolor
Eseuranascons de Wilson (CR-SEü,
1995: 6/6, O/O; Balears l/I, O/O)
1985:
Mallorca, Salobrar de Campos. adult
hivernal, 2 d'octubre (E. Jackson i
altres).

(Amèrica del nord). Dataja antiga,
d'un any en què també es va vcure una
au a la Península (Sanlúcar de Barrame
da, 1de desembre). És l'únic que conei
xem referent a les Illes Balears. Sorprén
molt que, havent-ne registres homolo
gats cada any durant el període 1983
[989, no sc n'hagi produït cap de poste
rior (DE JUANA, 1997).

Phaloropus lobatus
Escuranascons (212. O/O)

Stercorarius parasiticus
Paràsit (3/3, 111)
Mallorca, s'Albufera, un de juvenil de
fase clara, vist del 28 de sctembre fins a[
20 de novembre, n'hi ha una fotografia
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Foto 2. Paràsit Stercorarius parasiticus (Arctic Skua), S'Albufera de Mallorca, jovenil,
novembre 1997. Foto: Bernat Ramis.

Foto 3, Llambritja bengalf Slema bengalensis (Lesser Crested Tern). S'Albufera de Mallorca,
adult, agost 1997. Foto: Bemat Ramis,
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(A. Stagg. G. Hearl; 13. Ramis), (vegeu
ne foto 2).

(Paleàrtic). Quarta homologació. A
t'Allltari, hi ha publicat un registre previ
al Comitè. Ics observacions per mesos:
abril( I), maig(2), octubre(1). El seu
cstatus a Balears és de migrant acci
dcntal.

Stercorarius longicaudus
Paràsit coallarga (CR-SEü, 1995: 17124,
O/O; Balears l/l, OIO)

Larus canus
Gavina ccndrosa (5/6, OIO)

Larus argentatus
Gavina de camcs roses (010,1/1)
M¡lllorca, s'Albufera, un adult el 7
d'octubre (E. Hirsehfeld).

(Paleàrtic). Primer registre homo
logat per aquest Comitè. A causa de la
falta de diferenciació, fins fa poc, entre
la gavina de camcs grogues L. eaellill
¡UlliS i aqucsta espècie, no disposam de
dades concretes. A l'Alluari es va
començar a separar aquestes espècies,
en el volum 3 corresponent a 1988.
Espècic eseassíssima al llevant peninsu
lar, és possible quc la scva presència
passi desapercebuda entre els milers de
L. eaehilllwlls.

Larus marinus
Gavinot (O/O, OIO)

Sterna caspia
Llambritja becvermell (3/3, OIO)

Sterna bengalensis
Llambritja bengalí (O/O. III)
Mal/mca. s'Albufera, sc' n fotografia un
d'adult en plomatge estival, el 16
d'agost (A. Stagg, E. O'Hara, B.
Ramis), (vegeu-ne foto 3).
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(S.b. emigrma: Mediterrani). Nova
espècie per a Balears. Intent de cria d' I
o 2 parelles, i, a vegades amb la fonna
ció de parella mixta amb la llambritja
becllarg, al Delta de l'Ebre, del Po (Ita
lia) i recentment a l'Albufera de Valèn
cia. Per la data correspon al pas post
nupcial entre agost i octubre, quan surt a
l'Atlàntic per l'estret dc Gibraltar, cap a
l'arca d'hivernada situada a Senegal,
Gàmbia i fins a Nigèria.

Uria aalge
Pingdai de bec prim (O/O, O/O)

Columba oenas
Xixell (OIO, O/O)

Clamator glandarius
Cueui reial (212, OIO)

Coccyzus americanus
Cucui becgroc (CR-SEü, 1995: III, OIO;
Balears 111, OIO)

Athene noctua
Miula (212,111)
Mallorca, sa Vileta (Palma), escoltes
d'un exemplar contestant el reclam de
cassct, els dics 3 i 19 de juliol (X.
Gassó. X. Gari).

(Paleàrtic). Tercer registre homolo
gat. A Balears és un visitant excepcional
durant l'hivern.

Caprimulgus ruficollis
$;boc (112, OIO)

eoracias garrulus
Gaig blau (8/8, 313)
Cabrera. Can Feliu. un exemplar el 20
d'abril (1. Bonnin, J.M. Gonz:ílez).
Mallorw, Llucmajor, un cxcmplar el 3
dc maig (M.A. Reus).

Sa comuna dc Lloret, un ¡¡dult cl4
dc maig (Ll. Roig).



(Paleàrtic). Publicades a l'Aflllari,
hi ha disset observacions de les Balears,
dcs de 1985 a 1996, sempre d' un exem
plar, totes en primavera i estiu. La pri
mera observació és del 25 d'abril i la
darrera, del 26 d'agost. El seu cstatus a
Balears és de migrant rar.

CalandreUa rufescens
Terrolot de prat (112, OIO)

LuHula arborea
Cotoliu (111, OIO)

Ammomanes cincturus
Terrolot cuabarrat (CR-SED, 1995: 212,
OIO; Balears 111. OIO)

Anthus richardi (abans titina gros
sa A. lIo\laesee!wu!iae)
Titina de Richard (CR-SED, 1995:
14/37,9/37; Balears 519, 216)
1995:
Mal/orca, Albufereta de Pollença, tres,
probablement l'exemplar de novembre
de 1994 (Ardeo{a, 43: 115) es veu de
bell de nou el gener, mentre se'n contro
len més endavant ducs en diversos dics
de febrer, tres del 7 al 27 de març, i ja un
només en datcs posteriors fins al 20
d'abril (G. Hcarl; M. Rebassa Beltran i
B. Ramis); tres, amb un el 3 d'octubre,
dos el 14 d'octubre, tres del IS al 18
d'octubre, dos el 19d'octubre i un a par
tir de llavors i, almenys fins desembre
(G. Hearl i A. Stagg; M. Rebassa Bel
tran).
1994:
MollorÇ(l, vegcu més amunt.
1992-1993:
Mallorca, Albufereta de Pollença, l'in
dividu assenyalat per al període 14-25
de novembre de 1993 (Ardeola, 43: 115)
s'observà ja 1'11 del mateix mes (G.
Hear1); dos, del6 de novembre de 1992
al 14 de març de 1993, i almenys un des
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delIa d'octubre al8 d'abril (M. Rebas
sa Beltran; P. Vicens i Siquier: G.
Hearl).

(Àsia central i est). Seguint la
tendència actual (po ex., Sibley i Mon
roc, 1990, i Svensson. 1996) el Comitè
de Rareses ha acordat, en la seva darre
ra reunió, tractar a partir d'ara All/hilS

riclrartli com a espècie distint:! d'Amlms
novaesee/tllldiae. D'aquesta forma -la
titina de Richard en sentit estricte, que
hiverna al sud i sud-cst d' Àsia- és la que
arriba a Europa, cn principi com a diva
gant. encara que en certa quantitat
(Lewington, et al., 1991). Aquí, a Espa
ya, els registres es remunten ja al segle
passat (Bernis, 1966-1971) i s'arriba a
considerar, fins i tot, que l'espècie hiver
na de fonna regular a arces de l'extrem
sud dc la Península (Cramp, 1988).

Nova resulta, en canvi. la per
manència hivernal a Mallorca, en què,
per a l'Albufcreta de Pollença, hi ha ja
registres homologats cada hivern des de
1992-93 (d'acord amb Graham HearL
una o ducs aus es varen vcure. fins i tot,
en març i abril del 92, encara que no sc
n'arribà a fer una descripció) (DE JUANA,

1997).

Anthus hodgsoni
Titina d'esquena olivàcia (CR-SED.
1995: 212, OIO; Balears III, OIO)

Anthus petrosus
Titina d'aigua (3/3, OIO)

Motacilla citreola
Titina citrí (eR-SED, 1995: 8/8, 111:
Balcars 111. OIO)

Cercotrichas galactotes
Co;¡dreta (7n, 212)
Cabrera, un exemplar eliS de maig,
capturat pcr a anellamcnt i fotogrnlïal
(lM. Gonzalel., J.v. Ullo).
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Mallorca, Port de Pollença, un exemplar
el2l de maig (SJ. Caner).

(Paleàrtic). Toles les observacions
publicades corresponen a la primavera,
cI primer registre és del 9 d'abril i el
darrer, del 20 de maig, L'eslatus d'a
quest migrant és d'accidental.

Oenanthe hispaníea melano·
leuea
Coablanca rossa subespècie occidental
(CR-SEü, 1995: 111, OIO; Balears 111,
O/O)
1994,
Cabrera, mascle adult, trampejat per a
anellament, n'hi ha fotografies. 6 de
maig (J.M, Gonz:'íle7. Mulet, J, Sunyer i
M. Rebassa) (vegeu-ne folo 4).

(Nord-cst d'Àfrica, sud d'Europa i
sud-cst d'Àsia). Aquesta és la primera
ocasió en què s'assenyala a les Balears i
a Espanya aquesta subespècie, que
reemplaçn O. h. J¡ò1w/lica a partir del
sud u·ltàlia i els Balcans. Durant la
migració primaveral -la nostra observa
ció és de primers de maig- és comuna cn
el sud d' Argèlia i a Tunis, on, almenys a
cap Bon, el seu pas assoleix un màxim a
Jl1miljans d'abril (Cramp, 1988), i també
h:1 estat citada a l'este del M;¡rroc -l'àrea
més propera ;¡ nosaltres on ho ha eslat
l'abril i 1';¡goSI (Heim de Balsac i
Maynud, 1962) (DE JUANA, 1997).

Oenantheleueura
Mèl·lera coablanca (OIO, OIO)

Loeustella luscíníoídes
Boscalcr (OIO. OIO)

Aeroeephalus paludícola
Boscarla d'aigun (OIO, OIO)

Aeroeephalus palustrís
Boscarla menj:ul1oscards (CR-SEü,
1995: 212, OIO; Balears 111, OIO)
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Híppolais paUída
Bosqueta pàl·lida (10/13, 111)
Cabrera, se'n captura i fotografia un
exemplar per a encllament el26 de maig
(lM. Gonz:'í1cz, J. Bonnin).

(Paleàrtic: Medilerrani). Toles les
observacions del pas primaveral són en
ci mes de maig, en canvi en el pas post
nupcial, més dilalat, la primera observa
ció el 17 d'agost, i la darrera el lO
d-octubre. El seu estatus és de migrant
escàs a Mallorca i les Pitiüses.

Sylvia hortensis
Busquerel emmascarat (4/4, OIO)

Sylvia nisona
Busqueret f:lIcó-torter (CR-SEü, 1995:
212, OIO; Balears 212, OIO)

Sylvia eurruca
Busqueret xerraire (1111 2, III)
Ca/Jrem, un jove lrampejat per a anella
ment i rotografiat, 29 de setembre (lM,
Gonzalez, F. Gordiola).

(Paleàrtic). Dos rcgistres previs al
Comitè. Totes les observacions publica
des són del pas postnupciall. El primer
regislre és de l' 11 de setembre i el dar
rer, del 15 d'oclubre. El seu estatus és
migrant rar a Mallorca i les Pitiüses.

Phylloseopus proregulus
Ull de bou reictó (CR-SEü, 1995: III,
III: l3alearsO/O, III)
1995:
Mallmra, Vall de Morlitx (Pollença), un
excmplar, 12 a 15 d'abril (E.M. Raynor
i 1'.1. Raynor; G. Hearl; K. WilKinson i
R. Wilkinson).

(Cenlre, csI i sud d'Àsia). Es lracta
del segon registre espanyol i, eom el pri
mer, que s'esdevingué a Cawrla (Jaén),
és del mes d'abril. Sorprén (lue aquesta
au divagant siberiana que, típicament,
arriba a Europa durant la lardor, es regis-
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Foto 4. Coablanca rossa subespècie occidental Oenanthe hispanica melanoleuca (Black·
eared Wheatear race me/ano/auca). Cabrera, mascle adult, maig 1994. Foto: Josep Sunyer.

Foto 5. Ull de bou dues retxes Phylloscopus inomatus (Yellow-browed Warbler). cabrera.
octubre 1995. Foto: Jaume 8onnin.
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tardor, es registri en aquestes dates tan
primerenques. Atès això, no és d'es
tranyar que l'exemplar de l'observa·
ció cantàs freqüentment (DE JUANA,
1997).

Phylloscopus inornatus
Ull de bou de ducs retxes (CR-SEü,
1995: 10/10,212; Balears 4M, 2n)
1995:
Cal)rera, un exemplar agafat per a ane
llament, n'hi ha fotografies, II a 13
d'octubre (M. Rebassa Beltn'ín, G. Gar
galla, J. Bonnin i X. Lillo) (vegeu-ne
foto 5); exemplar que mostra trets de la
subespècie P. illonw/JIs inOrl/afUS, 8 de
desembre (M. Rebassa Beltnln).

(Nord i cst de Sibèria i Àsia cen
tral). N'hi ha més registres a les Balears
que a la Península. (DE JUANA, 1997).

Phylloscopus collybita tristis
Ull de bou, subespècie Sibèria (CR
SED, 1995: 7n, 212; Balears III, OIO)

Ficedula parva
Menjamosques barbaroja (CR-SEü,
1995: 10110, O/O; Balears III, OIO)

Ficedula albicollis
Menjamosques de collar (CR-SED,
1995: 12J 12, III; Balears 919, O/O)

Parus ater
Ferrerico petit (111, O/O)

Tichodroma muraria
Pcla-roques (O/O, O/O)

Lanius collurio
Capsigrany d'esquena rotja (18122, III)
C(//Jrera, una femella el 23 de maig,
capturada per a anellament i fotograna
da (J.M. Gon1.ale1., J. 130nnin) (vegeu-ne
foto 6).
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(Paleàrtic). Amb aquesta ja són
dotze observacions del pas prenupeial,
primera dada ci 4 de maig i darrera I
juny. I set registres del pas postnupcial,
el primer és del 13 de setembre i el dar
rer, dcl20 d'octubre. El seu estatus a les
Balcars és de migrant rar irregular.

Lanius mínor
Capsigrany gris petit (OIO, O/O)

Lanius excubitor
Capsigrany reial (4/4, O/O)
1996,
formentera. la Mola, un exemplar cap
turat per a anellament ci 14 de març (S.
Wijk).

(Holàrtic). Quart registre, dos en el
pas prenupcial (febrer i març) i uns
altres dos en el postnupcial (agost i
sctembre). El seu estatus és hivernant i
migrant rar irregular a les Balears.

Lanius senator niloticus
Capsigrany, subespècie asiàtica (CR
SED, 1995: III, OIO; Balears III, OIO)

Lanius nubicus
Capsigrany emmascarat (CR-SEü,
1995: 111, OIO; Balears 111, O/O)

Pyrrhocorax graculus
Gralla de bec groc (O/O, OIO)

Pyrrhocorax pyrrhocorax
Gralla de bec vermell (3/6, OIO)

Corvus monedula
Gralla (OIO, OIO)

Corvus frugilegus
Gralla pelada (O/O, OIO)

Corvus corone
Corb foraster (OIO, OIO)
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Foto 6. Capsigrany d'esquena rotja Lanius collurio (Red-backed Shrike). Cabrera, femella,
maig 1997. Foto: Juan Miguel Gonzéilez.

Foto 7. Pinsà trompeter 8ucanetes
githagineus (Trumpeter Finch). Cap

de ses Salines (Santanyí), maig
1997. Foto: Paul Gale.

213



ANlIARI tlRNlTlll.Oc.lC
DELES BALEARS 1"'1

Sturnus unicolor
Estornell negre (3/3, O/O)

Passer hispaniolensis
Gorrió foraster (4/5, O/O)

Montifringilla nivalis
Gorrió d'ala blanca (7/11, O/O)

Serinus citrinella
Verderol menut (212, III)
Dragonera, se'n captura i fotografia un
jove per a anellament el 30 d'octubre
(J.M. Gonzalez, E. Ramos, G. Daviu).

(Palèartie: Europa meridional).
Tercer registre homologat. Las ducs
observacions anteriors foren a Mallor
ca,de129de marça118 dejuny í del 17
d'agost al 17 de setembre. El seu estatus
a les Balears és d'accidental.

CarduelisjJ.ammea
Passerell golanegre (eR-SEü, 1995:
212, O/O; Balears 111, O/O)

Bucanetes githagineus
Pinsà trompeter (1/1,3/3)
Mallorca, cap de ses Salines (Santanyí),
un exemplar el 3 de maig, i fotografiat
(P. Gale), (vegeu-ne foto 7).
Cabrera, un masele el 15 de maig, tram
pejat per a anellament i fotografiat (J.M.
Gonzalez, J.V. Lillo). Un masele captu
rat per a ancllament el 22 de maig (l
Bonnin, J.M. Gonzàlez).

(Paleàrtic: Canàries, nord d'Àfrica,
sud d'Almeria, Orient Pròxim, Pakistan
i l'índia). Ja són quatre els registres
homologats d'aquesta au estepària prò
pia del nord d'Àfrica i d'Àsia occiden
tal, que ha cstablert una població nidifi
cant li les províncies d'Almeria i Múr
cia, i és en fase d'expansió. a través del
litoral.
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Carpodacus erythrinus
Pinsà carminat (CR-SEO, 1995: 717,
4/4; Balears 4/4, 313)
1995,
C(l/Jrera,un exemplar de primer any,
trampejat per a anel1ament. N'hi ha una
fotografia del 25 de setembre (J .M.
Gonzalez, 1. Jurada, 1. Ramis i M.
Rebassa); una femella adulta, trampeja
da per a anellament. També n'hi ha una
fotografia del 25 de setembre (J.M.
Gonzalez, J. Jurada, J. Ramis i M.
Rebassa)
Formelllera, La Mola, un exemplar de
primer any, trampejat per a anellament,
14 de setembre, n'hi ha una fotografia
(S. Costa Juan), (vegeu-ne foto 8).

(Euràsia). (DE JUANA, 1997). Més
de la meitat dels registres d'Espanya
corresponen a Balears, 5 a Cabrera, I a
Dragonera i I a Fornlentera, tOlS ells en
ci pas de tardor, entre el 14 de setembre
al7 d'octubre.

Pyrrhula pyrrhula
Pinsà borroner (0/0,111)
Cabrem, una femella trampejada per a
anellament, n'hi ha una fotografia, el IS
de maig (J.M. Gonzalez, 1.v. LiUo),
(vegeu-ne foto 9).

(Paleàrtic). Primer registre homo
logal. El registre més antic que conei
xem és una femella observada per Munn
durant diversos dics del mes d'abril de
1938, a Mallorca (ili Bemis, 1958). Atès
que freqüentment aquesta au s'importa a
Balears, Bemis considera probable que
la dada de Munn es referesqui a una
fuga de captivitat. A Menorca n'hi ha un
registre més recent, corresponent fi dos
mascles i tres femelles vistes al barranc
de l' Aljandar el 6 de gener de 1977
observats per J. Rita i G. Orfila (ili MUN
TANER, 1984). Muntaner i Congost
creuen que, tanta pel nombre i sexe dels
exemplars com per l'època d'observa-
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Foto 8. Pinsà carminat Carpodacu5 erythrinus (Scar1et Rosefinch). La Mola (Formentera),
jove de l'any, setembre 1995. Foto: Santiago Costa.

Foto 9. Pinsà borroner Pyrrhula pyrrhufa (Bullfinch). Cabrera, femella, maig 1997. Foto: Juan
Miguel Gonzalez.
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ci6, es devia tractar d'aus arribades a
Menorca de forma natural.

Plectrophenax nivalis
Hortolà blanc (OIO, OIO)

Emberiza citrinella
Hortolà groc (111, OIO)

Emberiza cia
Hortolà negre (OIO, 112)
Mallorca, Coll de Bendinat (Calvià),
dos exemplars el5 de febrer (l.M. Oon
zu[ez).

(Paleàrtic). Primer registre homo
logat, catorLe registres previs al Comitè,
dels quals se'n capturen set per a anella
ment. Cinc al pas prenupcial, del 13 al
20 de març. Nou al pas postnupcial i
d'hivernada, el primer registre és del 14
d'agost i el darrer, del 14 de desembre.
Aquest hortolà es un migrador parcial,
es desplaça a regions més baixes a
l'hivern. A Ics Balears és un migrant i
hivernant rar.

Emberiza pusilla
Hortolà petit (eR-SED, 1995: 919,212;
Balears 212, OIO)

Emberiza aureola
Hortolà caranegra (CR-SED, 1995: III,
III; Balears OIO, III)
1995:
Cabrera, un exemplar de primer any,
trampejat per a anellament, n'hi ha una
fotografia, del 4 a 1'11 d'octubre (M.
Rebassa, lM. Gonzalez. P. Garcias, X.
Ullo i 1. Bonnin) (vegeu-ne foto 10).

(Paleàrtic boreal, de Finlàndia a
l'cst d'Àsia). Segon registre homologat i
primer per a les Balears. L'anterior cor
respon a Belchite (Saragossa) i és de
novembre de 1987 (AnJeo/a, 37: 124 i
42: III )(DE lUANA, 1997).

216

LLISTA DELS REGISTRES NO
HOMOLOGATS

1995, CR-SEü,
Falco biarmiclIS. Falc6 llaner: Fonnen
tera, cap de Barbaria, un exemplar, 26
de maig.
1996:
Falco columbarius. Esmerla: Fonnente
ra, la Mola, un exemplar el 23 de setem
bre.
Calidris mari/ima. Corriol fosc: For
mentera, estany des Peix, un exemplar ci
3 de gener.
1997:
Alllene nocllla. Miula: Mallorca,
s'Albufera, escoltes d'un exemplar. els
dies 5, 6 i 19 de febrer.
Coracias garru/I/s. Gaig blau: Mallor
ca, vall d'en March (Pollença), un
exemplar vist des de mitjans de juliol a
mitjans d'agost.
Acroceplul!us pall/dicola. Boscarla
d'aigua: Mallorca, Port de Pollença, un
exemplar l' 1I d'octubre.
Pyrrhocorax gracl/lus. Gralla de bec
groc: Mallorca, Pollença, un exemplar
ci 17 d'abril.
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