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RESUM.- Homologació de rareses ornitológiques a Balears. Informe de 2007.
Dessetè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del
GOB a Balears. S’han homologat 38 registres, corresponents a les següents
espècies: negretaMelanitta nigra, astor Accipiter gentilis (primera observació),
esmerla Falco columbarius, gavinot Larus marinus (primera cita), llambritja
becvermella Sterna caspia, cucui reial Clamator glandarius, cotoliu Lullula
arborea (primer registre), bosqueta pàl·lida Hippolais opaca, busqueret emmas-
carat Sylvia hortensis, ull de bou ibèric Phylloscopus ibericus (primers 12
registres), capsigrany d’esquena roja Lanius collurio, garsa Pica pica (prime-
ra observació), gralla de bec vermell Pyrrhocorax pyrrhocorax i hortolà negre
Emberiza cia.

També s’hi inclouen 10 observacions a Balears homologades pel Comité de
Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología (CR-SEO), corresponents a
l’informe de 2005, en què destaquen l’àguila pomerània Aquila pomarina (sego-
na observació a Balears i tercera a Espanya) i la guatlereta d’ala negra Glareo-
la nordmanni (també segona cita a Espanya i Balears). Les altres espècies són
ibis sagrat Threskiornis aethiopiucus (d’origen desconegut), becassina reial
Gallinago media, ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus, i menja-
mosques de collar Ficedula albicollis.

SUMMARY.- Accepted Records of Balearic Rare Birds. Report for 2007. The
seventeenth annual report of the GOB Bird Rarities Committee is presented for
the Balearics. Thirty-eight records were accepted, corresponding to the following
species: common scoter Melanitta nigra, goshawk Accipiter gentilis (first
record), merlin Falco columbarius, great black-backed gull Larus marinus (first
record), Caspian tern Sterna caspia, great spotted cuckoo Clamator glandarius,
woodlark Lullula arborea (first record), olivaceous warbler Hippolais opaca,
orphean warbler Sylvia hortensis, Spanish chiffcaff Phylloscopus ibericus (first
12 records), red-backed shrike Lanius collurio, magpie Pica pica (first record),
red-billed chough Pyrrhocorax pyrrhocorax and rock bunting Emberiza cia.

A further 10 Balearic observations were accepted by the Spanish Ornitho-
logical Society Rarities Committee (CR-SEO) corresponding to the year 2005,
the most outstanding of which were the lesser spotted eagle Aquila pomarina
(second Balearic record and third for Spain) and black-winged pratincole Glare-
ola nordmanni (second record for the Balearics and for Spain). The other species
were sacred ibis Threskiornis aethiopiucus (of unknown origin), great snipe
Gallinago media, yellow-browed warbler Phylloscopus inornatus, and collared
flycatcher Ficedula albicollis.
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Aquest és el dessetè informe
anual que presenta el Comitè de Rare-
ses Ornitològiques del GOB a Balears.
S’hi presenten 38 registres relatius a
l’any 2007, i 3 de 2006, tots ells cores-
ponents a 14 espècies. El percentatge
d’homologació d’enguany ha estat
d’un 92%, molt superior a la mitjana
d’anys anteriors. L’informe ha homo-
logat observacions de les següents
espècies: negreta Melanitta nigra,
astor Accipiter gentilis, esmerla Falco
columbarius, gavinot Larus marinus,
llambritja becvermella Sterna caspia,
cucui reial Clamator glandarius, coto-
liu Lullula arborea, bosqueta pàl·lida
Hippolais opaca, busqueret emmasca-
rat Sylvia hortensis, ull de bou ibèric
Phylloscopus ibericus, capsigrany
d’esquena roja Lanius collurio, garsa
Pica pica, gralla de bec vermell Pyrr-
hocorax pyrrhocorax i hortolà negre
Emberiza cia.

En l’avaluació dels registres d’a-
quest informe han intervingut Pere
Vicens, Jaume Bonnin, Raül Escandell,
Josep Sunyer i Jordi Muntaner. Maties
Rebassa ha participat en qualitat de
suplent. Com en anys anteriors, Carles
López-Jurado n’ha estat el coordinador.
De cara a les inevitables i convenients
renovacions del Comitè, us agrairíem
que es presentassin candidatures raona-
des al seu coordinador, sempre per
escrit. Gràcies a tots els membres del
Comitè i a tots els observadors que han
volgut comunicar les seves dades.

També s’hi inclouen a títol infor-
matiu 10 registres a Balears correspo-
nents a 6 espècies homologades pel
Comité de Rarezas de la Sociedad
Española de Ornitología (CR-SEO),
publicades en el seu darrer informe,
número 22, corresponent a 2005 (DIES,
2007), en què destaquen l’àguila
pomerània Aquila pomarina (segona

observació a Balears i tercera a Espa-
nya) i la guatlereta d’ala negra Glareola
nordmanni (també segona cita a Espa-
nya i Balears). Les altres espècies són
ibis sagrat Threskiornis aethiopiucus
(d’origen desconegut), becassina reial
Gallinago media, ull de bou de dues ret-
xes Phylloscopus inornatus, i menja-
mosques de collar Ficedula albicollis.

Els registres no homologats tan
sols són considerats insuficientment
documentats pel Comitè, que es mani-
festa disposat a revisar-los en el cas que
es pugui subministrar una informació
més completa que els avali. D’altra
banda, certes dades de 2007 es troben
encara en el Comitè pendents d’homo-
logació i s’inclouran en el pròxim
informe.

Les espècies considerades en
aquest informe són les que figuren a la
“Llista de les espècies sotmeses a homo-
logació per la SEO i el GOB”, publicada
a l’Anuari Ornitològic de les Balears de
2007, volum 21: 270-271.

MODIFICACIÓ A LA LLISTA DE
RARESES

Darrerament el Comitè creu con-
venient retirar de la llista, amb aplicació
a partir del dia u de gener de 2008, les
següents espècies: esmerla Falco
columbarius, cucui reial Clamator
glandarius i gralla de bec vermell Pyrr-
hocorax pyrrhocorax, en vista de l’evo-
lució recent produïda en l’acumulació
de registres de tots ells, per la qual cosa
el seu estatus a Balears sembla que és
prou clar.

PRESENTACIÓ DE L’INFORME

La llista sistemàtica que segueix
s’ha elaborat d’acord amb els següents
punts:
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S’inclouen les 121 espècies i 4
subespècies que estan considerades rare-
ses a Balears, de les quals 104 espècies i
4 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 consi-
derades segures.

La xifra entre parèntesis que figura
a continuació del nom de l’espècie indi-
ca els registres/exemplars homologats ja
pel Comitè: 1) d’anys anteriors a 2007;
2) de 2007. En el cas del CR-SEO/Bird-
Life, els comptadors de registres fan
referència als conjunts d’Espanya penin-
sular-Illes Balears (PB), i Illes Balears.

A cada registre les dades s’ordenen
de la següent manera: 1) illa; 2) locali-
tat; 3) nombre d’aucells observats; 4)
edat i sexe, si es coneixen (per dades
primaverals-estivals només s’expressa
edat quan no es tracta de plomatge nup-
cial); 5) indicació sobre si l’aucell ha
estat caçat, trampejat o trobat mort, i si
es conserva i on; també si es disposa de
fotografies entre la documentació en
poder del Comitè; 6) data/es; 7)
observador/s, en general no més de tres.

Si no s’indica altra cosa, les dates
se refereixen sempre a l’any 2007.

La seqüència taxonòmica seguida
és la de Voous (The List of Birds of the
Western Palearctic, 1978), amb les
modificacions acordades per la AERC-
TAC (AERC TAC’S Taxanomic Recom-
mendations, 2003).

Un breu comentari sobre cada
espècie intenta situar les observacions
en relació a allò que es coneix sobre
l’estatus de l’espècie a les Balears,
tenint en compte el que s’ha dit ja en
informes anteriors i indicant al principi,
entre parèntesis, l’àrea essencial de cria
en el món.

La propietat de les dades contingu-
des a l’informe correspon als diferents
observadors, que hauran de ser esmen-
tats com a autors a la bibliografia. Es
recomana la referència següent :
AUTOR/S. In: López-Jurado, C. i CRB-
GOB. 2008. “Rareses ornitològiques a
Balears. Informe de 2007”. Anuari
Ornitològic de les Balears, 2007. Vol.
22. GOB. Palma.

LLISTA DELS REGISTRES
HOMOLOGATS

Cygnus olor
Cigne mut (2007: 4/14, 0/0)

Anser fabalis
Oca del camp (2005: 1/1, 0/0), conside-
rada pel CR-SEO a partir de l’1-01-
2006.

Anser albifrons
Oca carablanca (2007: 4/6, 0/0)

Anser erythropus
Oca petita (CR-SEO, 2005: PB 6/6, 0/0;
Balears 1/1, 0/0)

Branta leucopsis
Oca de galta blanca (2007: 0/0, 0/0)

Alopochen aegyptiacus
Oca egípcia (CR- SEO, 2005: 25/43,
0/0; Balears 2/6, 0/0)

Anas discors
Sel·la alablava (CR-SEO, 2005: PB
27/29, 1/1; Balears 3/4, 0/0)

Aythya marila
Moretó cabussó (2007: 2/3, 0/0)

Clangula hyemalis
Ànnera glacial (2007: 2/3, 0/0)
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Melanitta nigra
Negreta, àneda negreta (ME)
(2007: 5/7, 1/1)
Mallorca: badia d’Alcúdia, davant de la
platja de Muro, una femella adulta el 12
de gener de 2007 (P. Vicens).

(Amèrica del nord, Sibèria i i nord
d’Europa). Les dates extremes que dis-
posam són del pas postnupcial i hiver-
nada, és a dir, del 21 d’octubre fins al 18
de gener, i tan sols un registre prenupcial
del 24 de maig.

Melanitta fusca
Ànnera fosca (2007: 0/0, 0/0)

Bucephala clangula
Ànnera d’ulls grocs (2007: 1/1, 0/0)

Gavia stellata
Cabussó petit (2007: 1/2, 0/0)

Gavia arctica
Cabussó (2007: 0/0, 0/0)

Gavia immer
Cabussó gros (2007: 0/0, 0/0)

Podiceps grisegena
Soterí gris (2007: 0/0, 0/0)

Podiceps auritus
Soterí de coll blanc (CR-SEO, 2005: PB
69/164, 0/0; Balears 0/0, 0/0)

Puffinus gravis
Baldritja capnegra (2007: 0/0, 0/0)

Oceanodroma leucorhoa
Bruixa (2007: 0/0, 0/0)

Oceanodroma monorhis
Petrell de Swinhoe (CR-SEO, 2005: PB
2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Pelecanus rufescens
Pelicà rosat (CR-SEO, 2005: PB 11/8,
0/0; Balears 1/1, 0/0)

Egretta gularis
Agró dimorfa (CR-SEO, 2005: PB
51/48, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Threskiornis aethiopicus
Ibis sagrat (CR-SEO, 2005: PB 18/25,
5/6; Balears 5/5, 1/1)
Mallorca: Son Navata (Felanitx), un
adult, hi ha foto, el 24 de març de 2005
(M. Rebassa).

(Àfrica, al sud de Sàhara, puntual-
ment a l’Orient Mitjà, introduïda a Euro-
pa). La petita població assilvestrada que
nidificava al zoològic de Barcelona des
de la dècada dels setanta, va deixar de
fer-ho el 2002 (P. Bescós y F. López, in
litt.), i l’increment dels efectius assil-
vestrats a França hauria d’explicar l’ori-
gen de moltes cites a Espanya, on segu-
rament arriben exemplars fugits. Les
cites d’aquesta espècie realitzades a par-
tir de l’1 de gener de 2006 a Espanya
deixen de ser considerades pel Comité
de Rarezas de la SEO/BirdLife (DIES,
2007).

Platalea alba
Becplaner africà (CR-SEO, 2005: PB
12/12, 4/4; Balears 1/1, 0/0)

Haliaeetus albicilla
Àguila marina (CR-SEO, 2005: PB 4/4,
1/1; Balears 1/1, 0/0)

Circus macrourus
Arpella pàl·lida (CR-SEO, 2005: PB
13/13, 3/3; Balears 2/2, 0/0)

Accipiter gentilis
Astor (2007: 1/1, 0/0)
Menorca: Son Bernadí, un exemplar el 6
de gener de 2006 (R. Triay).

(Paleàrtic). Primer registre homo-
logat per a Balears. No figura cap cita a
la bibliografia de les illes. L’ocell no
presentava cap símptoma d’haver-se
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escapat de la cetreria i no deixava apro-
par-s’hi massa.

Aquila pomarina
Àguila pomerània (CR-SEO 2005: PB
2/2, 1/1; Balears 2/2, 0/0)
Menorca: Son Xoriguer (Ciutadella), un
adult el 9 d’octubre de 2004 (P. Rüegg).

(Europa central i oriental, sud-est
d’Àsia i nord de l’Índia). L’autor d’a-
questa cita té experiència prèvia en l’ès-
pecie i es va fixar bé en els trets distin-
tius de l’au, com l’estructura i la colora-
ció corporal. És la tercera cita homolo-
gada a Espanya. Dels registres previs, el
primer es va donar en circumstàncies
similars, entre el 10 i el 24 de setembre
de 1997 a Menorca (Ardeola, 47: 147) i
el segon el 18 de març de 2003 a Doña-
na (Ardeola, 52: 194) (DIES, 2007).

Aquila chrysaetos
Àguila reial (2007: 0/0, 0/0)

Hieraaetus fasciatus
Àguila coabarrada (2007: 4/4, 0/0)

Falco columbarius
Esmerla (2007: 31/35, 5/6)
Mallorca: s’Albufera, 2007: una femella
al camí d’en Pep el 20 de febrer (P.
Vicens). Un mascle els dies 5 i 21 d’oc-
tubre (N. Riddiford). Un mascle el 10
d’octubre (M. Rebassa, N. Riddiford i
P. Vicens). Dos exemplars el 3 de
novembre (M. Rebassa, L. Ventoso).
Cabrera: una femella de primer any
anellada el 14 d’octubre de 2007, hi ha
fotografies (vegeu-ne foto 1) (C. Herre-
ro i E. Amengual).
Menorca: Son Escudero (Ciutadella), un
exemplar el 6 de gener de 2006 (R.
Triay).

(Holàrtic). Dates extremes publica-
des d’aques migrant i hivernant: pas pre-
nupcial, darrer registre el 4 d’abril; pas

postnupcial, primer exemplar el 28 de
setembre. Les cites d’aquesta espècie
realitzades a partir de l’1 de gener de
2008 a Balears deixen de ser considera-
des pel Comitè de Rareses del GOB.

Falco biarmicus
Falcó llaner (CR-SEO, 2005: PB 8/8,
1/1; Balears 0/0, 0/0)

Turnix sylvaticus
Guàtlera andalusa (2005: 0/0, 0/0), con-
siderada pel CR-SEO a partir de l’1-01-
2006.

Porzana parva
Rascletó (2007: 4/4, 0/0)

Porzana pusilla
Rasclet petit (2007: 2/2, 0/0)

Crex crex
Guàtlera maresa (2005: 4/4, 0/0), consi-
derada pel CR-SEO a partir de l’1-01-
2006.

Porphyrio alleni
Gallet faver africà (CR-SEO, 2005: PB
8/8, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Glareola nordmanni
Guatlereta d’ala negra (CR-SEO, 2005:
PB 1/1, 1/1; Balears 1/1, 1/1)
Mallorca: s’Albufera, es Ras, un exem-
plar el 9 de maig de 2005 (P. Vicens).

(Asia i extrem est d’Europa).
Exemplar identificat en vol, mentre s’a-
limentava damunt d’un canyissar, inte-
grat en un un petit esbart de guatlereta
de mar Glareola pratincola. Segon
registre homologat a Espanya, després
de la cita d’un exemplar el 25 d’abril de
1991 a la mateixa localitat mallorquina
(Ardeola, 40: 185) (DIES, 2007).

Charadrius morinellus
Fuell de collar (2007: 8/23, 1/4)
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Vanellus gregarius
Juia gregària (CR-SEO, 2005: PB 23/23,
0/0; Balears 1/1, 0/0)

Calidris fuscicollis
Corriol coablanca (CR-SEO, 2005: PB
14/14, 1/1; Balears 0/0, 0/0)

Calidris melanotos
Corriol pectoral (CR-SEO, 2005: PB
135/150, 15/18; Balears 6/8, 0/0)

Calidris maritima
Corriol fosc (2007: 1/2, 0/0)

Calidris himantopus
Corriol camallarga (CR-SEO, 2005: PB
1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Tryngites subruficollis
Corriol rogenc (CR-SEO, 2005: PB
29/31, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Gallinago media
Cegall reial (CR-SEO, 2005: PB 8/10,
3/3; Balears 4/6, 1/1)
Menorca: prat de s’Albufera des Grau
(Maó), un exemplar, hi ha foto, el 7 i 8
de maig de 2005, capturat per a anella-
ment (anella 3M008601) (J. Méndez, R.
Escandell, P. Bescòs y M. Ley).

(Nord d’Europa i oest de Sibèria).
Tres nous registres homologats referits a
les zones i dates usuals (DIES, 2007).

Limnodromus scolopaceus
Cegall de bec llarg (CR-SEO, 2005: PB
11/11, 2/3; Balears 1/1,0/0)

Tringa melanoleuca
Camagroga grossa (CR-SEO, 2005: PB
6/6, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Tringa flavipes
Camagroga (CR-SEO, 2005: PB 43/44,
1/1; Balears 1/1, 0/0)

Xenus cinereus
Xivitona cendrosa (CR-SEO, 2005: PB
37/38, 6/7; Balears 2/2, 0/0)

Phalaropus tricolor
Escuraflascons de Wilson (CR-SEO,
2005: PB 10/10, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phalaropus lobatus
Escuraflascons (2005: 2/2, 0/0), consi-
derada pel CR-SEO a partir de l’1-01-
2006.

Stercorarius pomarinus
Paràsit coaample (2007: 2/3, 0/0)

Stercorarius parasiticus
Paràsit (2007: 4/4, 0/0)

Stercorarius longicaudus
Paràsit coallarga (CR-SEO, 2005: PB
27/33, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Larus canus
Gavina cendrosa (2007: 8/9, 0/0)

Larus argentatus
Gavina de cames roses (2007: 1/1, 0/0)

Larus marinus
Gavinot, gavina grossa (ME)
(2007: 0/0, 1/1)
Mallorca: port de Palma, un jove el 7
d’octubre de 2007, hi ha fotografies
(vegeu-ne foto 2) (M. Rebassa).

(Neàrtic i Paleàrtic occidental). Pri-
mer registre homologat d’aquesta espè-
cie. Al Comitè de Rareses hi ha dues
citacions prèvies a Formentera, sempre
d’un exemplar, de l’1 de novembre de
1987 i 28 de juliol de 1990 (Wijk, 1988
i 1991).

Sterna caspia
Llambritja becvermell
(2007: 11/12, 2/3)
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Foto 1. Esmerla Falco columbarius (Merlin). Cabrera, femella de primer any, octubre 2007.
Foto: Eduard Amengual.

Foto 2. Gavinot Larus marinus (Great Black-backed Gull). Port de Palma, jove, octubre 2007.
Foto: Maties Rebassa.
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Mallorca: s’Albufera, un adult el 6 d’a-
gost de 2007 (M. Rebassa), i un adult
amb un jove el 28 de setembre de 2007,
hi ha fotografies (vegeu-ne foto 3) (M.
Rebassa, A. Muñoz, C. Artigues, J.
Muntaner, Mª.A. Vanrell).

(Holàrtic, Afrotropical i Australà-
sia). En anteriors anuaris hi ha 13 obser-
vacions, sempre d’un exemplar, totes
pertanyents a Mallorca. Dates extremes:
pas prenupcial, primera observació l’11
d’abril i darrera el 14 d’abril; pas post-
nupcial, primer el 25 de juny i darrer el
26 d’octubre.

Sterna bengalensis
Llambritja bengalí (2005: 1/1, 0/0), con-
siderada pel CR-SEO a partir de l’1-01-
2006.

Uria aalge
Pingdai de bec prim (2007: 0/0, 0/0)

Columba oenas
Xixell (2007: 0/0, 0/0)

Streptopelia senegalensis
Tórtera del Senegal (CR-SEO, 2005: PB
10/12, 2/2; Balears 1/1, 0/0)

Clamator glandarius
Cucui reial (2007: 7/7, 2/2)
Cabrera: un exemplar probablement de
primer any el 21 de febrer de 2007 (J.M.
González).
Illa del Aire: (Sant Lluís), un mascle
anellat el 8 d’abril de 2006 (R. Escandell
i V. Escandell).
Formentera: Can Marroig, un exemplar
és anellat el 3 de maig de 2007 (J. Bon-
nin i B. Sevilla).

(Afrotropical). Dates extremes: pas
prenupcial, primer i darrer registre el 21
de febrer i 3 de maig. Pas postnupcial,
tan sols dues observacions, l’11 de juny
i 30 d’agost. Les cites d’aquesta espècie

fetes a partir de l’1 de gener de 2008 a
Balears deixen de ser considerades pel
Comitè de Rareses del GOB.

Coccyzus americanus
Cucui becgroc (CR-SEO, 2005: PB 1/1,
0/0; Balears 1/1, 0/0)

Caprimulgus ruficollis
Siboc (2007: 8/8, 0/0)

Merops persicus
Abellerol gola-roig (CR-SEO, 2005: PB
4/6, 0/0; Balears 0/0, 1/1)

Ammomanes cincturus
Terrolot cuabarrat (CR-SEO, 2005: PB
1/1, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Calandrella rufescens
Terrolot de prat (2007: 1/2, 0/0)

Lullula arborea
Cotoliu (2007:1/1, 1/1)
Cabrera: un exemplar anellat el 12
d’octubre de 2007, hi ha fotografies
(vegeu-ne foto 4) (E. Amengual i C.
Herrero).

(Paleàrtic). Segon registre homolo-
gat per les Balears. L’anterior és també
del pas postnupcial: 16 d’octubre de
1995. Seria convenient en successius
anellaments, sempre que sigui possible,
que es determini l’ssp arborea o pallida.
Segons Munn (1931) l’espècie s’obser-
vava esporàdicament en migració o a
l’hivern.

Anthus richardi
Titina de Richard (CR-SEO, 2005: PB
70/191, 9/26; Balears 11/20, 0/0), consi-
derada pel CR-GOB a partir de l’1-01-
2006.

Anthus hodgsoni
Titina d’esquena olivàcia (CR-SEO,
2005: PB 3/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
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Foto 3. Llambritja becvermell Sterna caspia (Caspian Tern). S’Albufera de Mallorca, jove,
setembre 2007. Foto: Maties Rebassa.

Foto 4. Cotoliu Lullula arborea (Woodlark). Cabrera, octubre 2007. Foto: Eduard Amengual.
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Anthus petrosus
Titina d’aigua (2007: 3/3, 0/0)

Motacilla citreola
Titina citrí (CR-SEO, 2005: 19/19, 5/5;
Balears 2/2, 0/0)

Cercotrichas galactotes
Coadreta (2007: 15/15, 0/0)

Oenanthe deserti
Coablanca del desert (CR-SEO, 2005:
7/7, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Oenanthe hispanica melanoleuca
Coablanca rossa subespècie oriental
(CR-SEO, 2005: 1/1, 0/0; Balears 1/1,
0/0)

Oenanthe leucura
Mèl·lera coablanca (2007: 0/0, 0/0)

Zoothera dauma
Tord daurat (CR-SEO, 2005: 1/1, 0/0;
Balears 1/1, 0/0)

Locustella luscinioides
Boscaler (2007: 6/8, 0/0)

Acrocephalus paludicola
Boscarla d’aigua (2007: 0/0, 0/0)

Acrocephalus palustris
Boscarla menjamoscards (CR-SEO,
2005: PB 4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Hippolais opaca
Bosqueta pàl·lida (2007: 21/25, 1/1)
Illa de l’Aire: (Sant Lluís), un exemplar
és anellat l’11 de maig de 2007, hi ha
fotografies (vegeu-ne foto 5) (R. Es-
candell).

(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest
migrant presenta un pas primaveral més
curt que el de tardor. dates extremes: la
primera observació el 7 d’abril i la
darrera el 26 de maig. En canvi, en el

pas postnupcial, més dilatat, la primera
és del 17 d’agost i la darrera del 10 d’oc-
tubre.

Hippolais caligata
Bosqueta asiàtica (CR-SEO, 2005: PB
1/1, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Sylvia nisoria
Busqueret falcó-torter (CR-SEO, 2005:
PB 2/2, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Sylvia curruca
Busqueret xerraire (2005: 23/24, 0/0),
considerada pel CR-SEO a partir de l’1-
01-2006.

Sylvia hortensis
Busqueret emmascarat
(2007: 15/15, 2/2)
Cabrera: un mascle adult és anellat el 2
de maig de 2007, hi ha fotografia
(vegeu-ne foto 6) (C. Herrero).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís), un mascle de
segon any és anellat el 6 de maig de
2007, hi ha fotografies (R. Escandell).

(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest
migrant presenta la següent fenologia
pel que fa a dates extremes: primer pre-
nupcial el 6 d’abril i darrer el 3 de juny;
Postnupcial, tan sols un registre, el 22 de
setembre.

Sylvia cantillans albistriata
Busqueret garriguer, subespècie orien-
tal (CR-SEO 2005: PB 1/1, 0/0; Balears
1/1, 0/0)

Phylloscopus proregulus
Ull de bou reietó (CR-SEO, 2005: PB
5/5, 1/1; Balears 2/2, 0/0)

Phylloscopus inornatus
Ull de bou de dues retxes (CR-SEO,
2005: PB 37/37, 11/12; Balears 10/10,
2/3)
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Foto 5. Bosqueta pàl·lida Hippolais opaca (Olivaceous Warbler). Illa de l’Aire, maig 2007.
Foto: Raül Escandell.

Foto 6. Busqueret emmascarat Sylvia hortensis (Orphean Warbler).
Cabrera, mascle adult, maig 2007. Foto: Carlos Herrero.
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Mallorca:Artà, península de Llevant, un
exemplar el 20 d’octubre de 2005, cap-
turat per a anellament (anella DL8300)
(J.L. Martínez/GOB Mallorca); vall de
Bóquer (Pollença), dos exemplars el 25
d’octubre de 2005 (M. Rebassa).

(Àsia). Un nou rècord de registres
homologats en un any, després dels vuit
de 2003, incloent-hi ara la primera cita
referida a dos exemplars a la vegada, a
Mallorca. Les cites d’enguany es distri-
bueixen entre el 14 d’octubre i el 7 de
desembre (DIES, 2007).

Phylloscopus schwarzi
Ull de bou de Schwarz (CR-SEO, 2005:
PB 3/3, 1/1; Balears 2/2, 0/0)

Phylloscopus fuscatus
Ull de bou fosc (CR-SEO, 2005: PB 3/3,
0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phylloscopus ibericus
Ull de bou ibèric (2007: 0/0, 12/12)
Cabrera: 2007: dos exemplars de segon
any són anellats el 2 i 7 d’abril (vegeu-
ne foto 7). Anellats 3 exemplars el 8 d’a-
bril, un exemplar el 10 d’abril i un
exemplar de segon any l’11 d’abril, hi
ha fotografies de tots ells (E. Amengual
i J. Bonnin). Un exemplar de primer any
és anellat el 22 d’octubre, hi ha fotogra-
fies (E. Amengual i C. Herrero).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís), un exemplar
de segon any és anellat el 8 d’abril de
2007 i es va recuperar el 10 i 11 d’abril
de 2007, hi ha fotografies (R. Escandell
i I. Pelegrí).
Illa d’en Colom: (Maó), una possible
femella és anellada el 19 d’abril de
2007, hi ha fotografies (R. Escandell).
Un exemplar de segon any és anellat el
23 d’abril de 2007, hi ha fotografies (R.
Escandell i E. Garriga). Un exemplar de
segon any és anellat el 29 d’abril de

2007 (R. Escandel l , C. Fiol i E.
Garriga).

(Paleàrtic). Primers registres homo-
logats. Tots ells són ocells identificats
en mà. Dates extremes: en el pas pre-
nupcial són del 2 fins al 29 d’abril; pas
postnupcial, tan sols un registre, el 22
d’octubre.

Phylloscopus collybita tristis
Ull de bou, subespècie de Sibèria (CR-
SEO, 2005: 9/9, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Ficedula parva
Menjamosques barba-roja (CR-SEO,
2005: PB 25/25, 0/0; Balears 7/7, 0/0)

Ficedula albicollis
Menjamosques de collar (CR-SEO,
2005: PB 37/37, 3/6; Balears 20/20, 3/5)
Cabrera: un mascle, hi ha foto, del 5 al
10 d’abril de 2005, amb dos mascles el 7
d’abril i, probablement, tres mascles el 6
d’abril (J.M. Pérez y A. Sallent).
Illa del Aire: (Sant Lluís), dos exemplars,
hi ha foto, el 5 d’abril de 2005, amb un
mascle de primer estiu capturat per a ane-
llament (anella CM2355) i un mascle
adult capturat per a anellament (anella
CM2367). Aquest segon exemplar es va
trobar mort al dia següent (R. Escandell,
J.C. Fernández-Ordóñez y L. Font).

(Centre i est d’Europa). Com és
típic en els registres homologats d’a-
questa espècie, la seva presència a Espa-
nya es registra en dates molt concretes
durant el pas primaveral per la façana
mediterrània. La cita de Cabrera és la
primera referida a diversos exemplars a
la vegada (DIES, 2007).

Parus ater
Ferrerico petit (2007: 3/4, 0/0)

Tichodroma muraria
Pela-roques (2007: 2/2, 0/0)
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Foto 7. Ull de bou ibèric Phylloscopus ibericus (Chiffchaff). Cabrera, exemplar de segon any,
abril 2007. Foto: Eduard Amengual.

Lanius isabellinus
Capsigrany pàl·lid (CR-SEO 2005: PB
4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Lanius collurio
Capsigrany d’esquena roja, capsigrany
roig (ME) (2007: 40/45, 3/3)
Cabrera: un exemplar de primer any
anellat el 31 d’agost de 2007, hi ha foto-
grafies (J. Bonnin i J.M. González).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís), un exemplar
de segon any és anellat el 6 de maig de
2007, hi ha fotografies. Un mascle és
anellat el 8 de maig de 2007, hi ha foto-
grafies (R. Escandell).

(Paleàrtic). Dates fenològiques
d’aquest migrant: pas prenupcial, pri-
mera data el 30 d’abril i darrera l’1
de juny; pas postnupcial, el primer és
del 28 d’agost i el darrer del 20 d’oc-
tubre.

Lanius minor
Capsigrany gris petit (2007: 0/0, 0/0)

Lanius excubitor
Capsigrany reial (2005: 1/1, 0/0), consi-
derada pel CR-SEO a partir de l’1-01-
2006.

Lanius senator niloticus
Capsigrany, subespècie asiàtica (CR-
SEO, 2005: 3/3, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Lanius nubicus
Capsigrany emmascarat (CR-SEO,
2005: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Pica pica
Garsa (2007: 0/0, 1/1)
Mallorca: Bassa de Cas Ferrer Nou
(Alcúdia), un exemplar el 25 de febrer
de 2007 (B. Perelló).
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(Paleàrtic occidental).Origen des-
conegut. L’espècie és sedentària a la
península i absent a les Balears, per la
qual cosa, com en altres ocasions, sem-
bla que indubtablement ens trobam
davant d’un exemplar fugit, tot i que no
es pot descartar una presència d’origen
natural.

Pyrrhocorax graculus
Gralla de bec groc (2007: 0/0, 0/0)

Pyrrhocorax pyrrhocorax
Gralla de bec vermell (2007: 20/51,
6/13)
Mallorca: Mortitx (Escorca), 7 exem-
plars l’1 de desembre de 2007 (M.
Rebassa i L. Ventoso) i 5 exemplars el
12 de desembre de 2007 (X. Manzano).
Mola de s’Esclop, 2 exemplars el 15 de
desembre de 2007 (A. Bauzá).
Menorca: el Toro (es Mercadal),
almenys dos exemplars el 28 d’octu-
bre de 2007, hi ha fotografies (E.
Garriga, R. Escandell, R. Triay, S.
Campos). A sa Cavalleria (es Merca-
dal), 6 exemplars el 9 de desembre de
2007 i 5 exemplars el 24 de desembre
de 2007, hi ha fotografies (vegeu-ne
foto 8) (D. Coll).

(Paleàrtic sud: al llarg de las
serres muntanyoses i les costes de
penya-segats, entre les Illes Britàni-
ques, península Ibèrica, Barbaria i les
Canàries, per occident, i les muntanyes
del Turquetan, l’Himàlaia, Mongòlia i
la Xina, per l’est). Totes les observa-
cions homologades són de Mallorca.
Destaca el número elevat de registres,
així com el número d’exemplars vists.
Les dates extremes publicades d’a-
quest hivernant són: vist del 24 d’octu-
bre fins al 10 d’abril. Les cites d’a-
questa espècie fetes a partir de l’1 de
gener de 2008 a Balears deixen de ser

considerades pel Comitè de Rareses
del GOB.

Corvus monedula
Gralla (2007: 0/0, 0/0)

Corvus frugilegus
Gralla pelada (2007: 0/0, 0/0)

Corvus corone
Corb foraster (2007: 0/0, 0/0)

Sturnus unicolor
Estornell negre (2007: 3/3, 1/1)

Sturnus roseus
Estornell rosat (CR-SEO 2005: PB:
14/14, 3/3; Balears 1/1, 0/0)

Passer hispaniolensis
Gorrió foraster (2007: 4/5, 0/0)

Montifringilla nivalis
Gorrió d’ala blanca (2007: 10/22, 0/0)

Serinus citrinella
Verderol menut (2007: 4/4, 0/0)

Carduelis flammea
Passerell golanegre (CR-SEO, 2005: PB
3/7, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Bucanetes githagineus
Pinsà trompeter (2007: 9/9, 0/0)

Rhodospiza obsoleta
Pinsà del desert (CR-SEO, 2005: 1/1,
0/0; Balears 1/1, 0/0) Es retira amb cate-
goria E des de l’01-01-2006

Carpodacus erythrinus
Pinsà carminat (CR-SEO, 2005: PB
25/25, 1/1; Balears 13/13, 0/0)

Plectrophenax nivalis
Hortolà blanc (2007: 2/2, 0/0)
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Emberiza citrinella
Hortolà groc (2007: 4/4, 0/0)

Emberiza cia
Hortolà negre, sit negre (ME)
(2007: 4/5, 1/1)
Mallorca: Mortitx (Escorca), un exem-
plar el 17 de novembre de 2007 (M.
Rebassa, A. Pérez).

(Paleàrtic). Dades extremes: pas
prenupcial, del 13 al 20 de març; pas
postnupcial i hivernada, del 14 d’agost
fins al 19 de gener.

Emberiza pusilla
Hortolà petit (CR-SEO, 2005: PB 29/29,
7/7; Balears 6/6, 0/0)

Emberiza aureola
Hortolà caranegre (CR-SEO, 2005: PB
2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Emberiza melanocephala
Hortolà capnegre (CR-SEO, 2005: PB
9/9, 0/0; Balears 3/3, 0/0)

LLISTA DELS REGISTRES NO
HOMOLOGATS

Falco columbarius esmerla: Sant Llo-
renç, un exemplar el 8 de febrer de 2007
(descripció inexistent).
Lanius collurio capsigrany d’esquena
roja, capsigrany roig (ME): urbanizació
l’Argentina (Alaior), un exemplar jove
el 30 d’octubre i el 2 de novembre de
2007 (les fotografies no permeten des-
cartar un jove de Lanius senator badius
que ja ha fet la muda postjuvenil).
Pyrrhocorax pyrrhocorax gralla de bec
vermell: embassament de Cúber (Escor-
ca), almenys dos exemplars el 28 d’oc-
tubre de 2007 (descripció insuficient i
manca de visió).
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Foto 8. Gralla de bec vermell Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chough). Sa Cavalleria (es
Mercadal), desembre 2007. Foto: Damià Coll.
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FE D’ERRADES

En el volum 21 de l’AOB apareixen els següents errors:
Pàgines 80 i 81: Les gràfiques 1 i 2 tenen el seus peus intercanviats.
Pàgina 89: Foto 1. Guàtlera maresa Crex crex. L’autor és Oliver Martínez en lloc de Joan

Roig.
Pàgina 138. Falco naumanni. Xoriguer petit, xóric petit (ME)

Menorca: camí de Tramuntana (es Mercadal). … 5 ex. el 2-V (GRG).
Error en l’espècie: Es tracta d’un Falco vespertinus, falcó cama-roig, xoric
cama-roig (ME).

Pàgina 174. Athene noctua. Miula
Menorca: l’Argentina (Alaior). 1 ex. el 12-IV (GRG).
Error en l’espècie: Es tracta d’un Otus scops, mussol.




