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RESUM.- Observacions d’aus rares a les Balears al 2016. Es presenta el
26è informe anual que presenta el Comitè de Rareses de Balears. S’han
homologat 48 registres sobre la presència de 18 tàxons d’aucells. Fins
a cinc tàxons han estat acceptats per primera vegada a Balears: cabus-
só Gavia arctica, virot capnegre Puffinus gravis, híbrid d’Egretta gula-
ris x Egretta garzetta, àguila reial Aquila chrysaetos, i xixell Columba
oenas. La resta de tàxons són els següents: arpella pàl·lida russa Cir-
cus macrourus, rascletó Porzana parva, corriol pectoral Calidris melano-
tos, fuell de collar Charadrius morinellus, titina de Richard Anthus
richardi, titina citrí Motacilla citreola, boscaler Locustella luscinioides,
bosqueta pàl·lida Iduna opaca, busqueret emmascarat Sylvia hortensis,
ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus, pela-roques Tichodro-
ma muraria, capsigrany d’esquena roja Lanius collurio, i capsigrany
reial ibèric Lanius meridionalis.

També s’hi inclouen 15 observacions a Balears corresponents a 13
tàxons homologats pel Comité de Rarezas de la Sociedad Española de
Ornitología, en el seu darrer informe número 30, corresponent a 2014,
en el qual destaquen quatre registres homologats per primera vegada
a les Balears: falcó sagrat Falco cherrug, corredor Cursorius cursor, ull
de bou de Hume Phylloscopus humei, i cornella emmantellada Corvus
cornix. Els altres tàxons són: arpella pàl·lida russa Circus macrourus,
àguila pomerània Aquila pomarina, cegall reial Gallinago media, bus-
queret falcó-torter Sylvia nisoria, busqueret xerraire Sylvia curruca,
busqueret sard Sylvia sarda, ull de bou de dues retxes Phylloscopus
inornatus, capsigrany pàl·lid Lanius isabellinus, i pinsà carminat Carpo-
dacus erythrinus.

SUMMARY.- Rare birds in Balearics in 2016. The Balearic Ornithological
Rarity Committee presents its 26th annual report. Forty-seven records
were accepted, corresponding to eighteen species including four first
Balearic records: Black-throated Loon Gavia arctica, Great Shearwater
Puffinus gravis, Egretta gularis x Egretta garzetta hybrid, Golden Eagle
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Aquest és el 26è informe anual
que presenta el Comitè de Rareses
de Balears. S’hi presenten 48 regis-
tres relatius a l’any 2016, però se
n’inclou també un de 2015 i un
altre de 2011, tots ells correspo-
nents a 18 espècies. El percentatge
d’homologació d’enguany ha estat
d’un 92,30 %, dada que està dins
dels paràmetres d’anys anteriors.
L´informe ha homologat observa-
cions de les següents espècies,
d’entre les quals destaquen fins a
quatre tàxons acceptats per prime-
ra vegada a Balears: Cabussó
Gavia arctica, virot capnegre Puffi-
nus gravis, híbrid d’Egretta gularis
x Egretta garzetta, àguila reial
Aquila chrysaetos, i xixell Columba
oenas. La resta de tàxons són:
arpe l la  pà l · l ida russa Circus
macrourus, rascletó Porzana parva,
corriol pectoral Calidris melanotos,
fuell de collar Charadrius morine-
llus, tit ina de Richard Anthus

richardi, titina citrí Motacilla citreo-
la, boscaler Locustella luscinioides,
bosqueta pàl·lida Iduna opaca,
busqueret emmascarat Sylvia hor-
tensis, ull de bou de dues retxes
Phylloscopus inornatus, pela-
roques Tichodroma muraria, capsi-
grany d’esquena roja Lanius collu-
rio, i capsigrany reial ibèric Lanius
meridionalis.

En l’avaluació dels registres
d’aquest informe han intervingut,
Maties Rebassa (Inca, Mallorca),
Josep R. Sunyer (Sineu, Mallorca),
Xavier Méndez (Maó, Menorca),
Jordi Muntaner (Palma, Mallorca) i
Steve Nicoll (Palma). Com en anys
anteriors, Carles López-Jurado
(Palma) n’ha estat el coordinador.
Amb l’objecte d’obtenir la màxima
informació sobre les rareses a les
Balears, a més de les cites rebu-
des, al CRB també s’han tingut en
compte els registres i la informació
publicada, a llocs web com:
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Aquila chrysaetos and Stock Dove Columba oenas. The other records
were: Pallid Harrier Circus macrourus, Little Crake Porzana parva, Pec-
toral Sandpiper Calidris melanotos, Eurasian Dotterel Charadrius
morinellus, Richard’s Pipit Anthus richardi, Citrine Wagtail Motacilla cit-
reola, Savi’s Warbler Locustella luscinioides, Western Olivaceous War-
bler Iduna opaca, Western Orphean Warbler Sylvia hortensis, Yellow-
browed Warbler Phylloscopus inornatus, Wallcreeper Tichodroma
muraria, Red-backed Shrike Lanius collurio, and Southern Grey Shrike
Lanius meridionalis.

Also included are fifteen Balearic records corresponding to thirteen
species accepted by the Spanish Rarities Committee (CR-SEO) from
2014, published in their latest report number 30, including four first
accepted Balearic records: Saker Falcon Falco cherrug, Cream-coloured
Courser Cursorius cursor, Hume’s Leaf Warbler Phylloscopus humei and
Hooded Crow Corvus cornix. The other records comprise Pallid Harrier
Circus macrourus, Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina, Great Snipe
Gallinago media, Barred Warbler Sylvia nisoria, Lesser Whitethroat
Sylvia curruca, Marmora’s Warbler Sylvia sarda, Yellow-browed Warbler
Phylloscopus inornatus, Isabelline Shrike Lanius isabellinus, and Com-
mon Rosefinch Carpodacus erythrinus.
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Aucells rars a les Balears
(http://rareresesornibalears.blogs-
pot.com.es/)

Soc ie ta t  Orn i to lòg i ca  de
Menorca (http://www.menorca-
som.org/)

GOB CitAu (https://citau.gob-
mallorca.com/index.php)

Fo rumAus  GOB  Ma l l o r c a
(http://www.gobmallorca.com/foru
m/viewforum.php?id=2)

Birdforum.net (http://www.
birdforum.net/showthread.php?t=3
37219&page=1)

Reservoir Birds (https://www.
Reservoirbirds.com)

Rare Birds i Spain (www.rare-
birdspain.net)

Gràcies a tots ells i a tots els
observadors que han volgut comu-
nicar les seves dades.

També s’hi inclouen, a títol
informatiu, 15 observacions a
Balears (corresponents a 13
tàxons) homologades pel Comité
de Rarezas de la Sociedad Españo-
la de Ornitología (CR-SEO), publi-
cades en el seu darrer informe,
número 30, corresponent a 2014
(GIL-VELASCO, et al. 2017), en el
qual destaquen quatre registres
homologats per primera vegada a
les Balears: el falcó sagrat Falco
cherrug, corredor Cursorius cursor,
ull de bou de Hume Phylloscopus
humei, i cornella emmantellada
Corvus cornix. Els altres tàxons
són: arpella pàl·lida russa Circus
macrourus, àguila pomerània Aqui-
la pomarina, cegall reial Gallinago
media, busqueret falcó-torter Syl-
via nisoria, busqueret xerraire Syl-
via curruca, busqueret sard Sylvia
sarda, ull de bou de dues retxes
Phylloscopus inornatus, capsigrany

pàl·lid Lanius isabellinus, i pinsà
carminat Carpodacus erythrinus.

Els registres no homologats
tan sols són considerats insufi-
c i en tmen t  documen ta t s  pe l
Comitè, que es manifesta disposat
a revisar-los en el cas que es
pugui subministrar una informació
més completa que els avali. D’altra
banda, certes dades de 2016 es
troben encara al Comitè, pendents
d’homologació, i s’inclouran en el
pròxim informe.

Les espècies considerades en
aquest informe són les que figuren
a la “Llista de les espècies sotme-
ses a homologació per la SEO i el
GOB”, publicada a l’AOB de 2015
volum 30: 265-266.

MODIFICACIONS A LA LLISTA DE
RARESES

Per a pròxims informes, i
seguint les darreres informacions
d e l  C o m i t è  d e  R a r e s e s  d e
SEO/BirdLife, l’espècie flamenc
menut Phoenicopterus minor passa
de ser considerada raresa a Espa-
nya a ser-ho només de Balears a
partir de l’1 de gener de 2017.

A més, el Comitè de Rareses
de Balears creu convenient retirar
de la llista, amb aplicació a partir
de l’1 de gener de 2017, el fuell
de collar Charadrius morinellus,
en vista de l’evolució recent pro-
duïda en l’acumulació de regis-
tres, i el boscaler Locustella lusci-
nioides, perquè sobretot en els
darrers anys se n’ha pogut com-
provar la nidificació a s’Albufera
de Mallorca. El seu estatus a
Balears sembla que actualment és
prou clar.

OBSERVACIÓ D’AUS RARES A BALEARS
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PRESENTACIÓ DE L’INFORME

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

Des que existeixen els comitès
de rareses d’Espanya (CR-SEO,
1984) i de Balears (CRB, 1991)
s’han homologat a les Illes regis-
tres corresponents a 114 espècies,
8 subespècies, i un híbrid de la
categoria A i dues espècies de la
categoria B, que estan considera-
des rareses actualment. En els
informes que es publiquen a l’AOB
només apareixen els registres,
acceptats o no, del darrer informe
de cada comitè.

La seqüència taxonòmica
seguida és la d’AERC-TAC (AERC
TAC’S Taxanomic Recommenda-
tions).

Al nom científic el segueix el
nom popular recomanat en l’àmbit
balear, seguit d’altres noms de
cada illa (MA, ME, EI, FO) i l’espa -
nyol (ES).

La xifra entre parèntesis que
figura a continuació del nom de
l’espècie indica els registres/exem-
plars homologats ja pel Comitè: 1)
d’anys anteriors a 2016; 2) de
2016 (sense incloure els exemplars
arribats l’any anterior, marcats amb
un * a la llista). En el cas del CR-
SEO, els comptadors de registres
fan referència a les illes Balears.

A cada registre les dades s’or-
denen així: 1) illa; 2) localitat; 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 nupcial); 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, vídeo o gravació
sonora entre la documentació en
poder del Comitè; 6) data/es; 7)
observador/s, en general no més
de quatre.

Un breu comentari sobre cada
espècie intenta situar les observa-
cions en relació a allò que se’n
coneix sobre l’estatus 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 con-
tingudes a l’informe correspon als
diferents observadors, que hauran
de ser esmentats com a autors a
la bibliografia. Recomanam la
referència següent: AUTOR/S. In:
López-Jurado, C.; Rebassa, M.;
Sunyer, J.R; Méndez, X.,; Munta-
ner, J., i S. Nicoll. 2017. Observa-
ció d’aus rares a les Balears al
2016. Anuari Ornitològic de les
Balears, 2016. Vol. 31. GOB.
Palma.

LLISTA SISTEMÀTICA DELS
REGISTRES HOMOLOGATS

Gavia arctica
Cabussó, Colimbo ártico (ES)
(CRB, 2016: 0/0, 1/1)
Mallorca: Port d’Andratx, un jove,
hi ha fotos, del dia 8 (Juan J.
Bazán) al 26 de desembre de 2016
(Pedro Van der Droop, Xesca Riera,
Ignacio Barcia, Miguel McMinn,
Steve Nicoll, Carlos López-Jurado,
Esteve Gallardo, Dori Juan, Michael
Montier et al.) (vegeu-ne foto 1).

(Paleàrtic). Primera cita que
s’homologa a les Balears. Només hi
ha una cita prèvia al CRB, publica-
da a l’AOB, un exemplar vist a la
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Savina, Formentera, el 7 de gener
de 1985.

Puffinus gravis
Virot capnegre, baldritja capnegra
(MA), Pardela capirotada (ES)
(CRB, 2016: 1/1, 0/0)
Illa de l’Aire: Sant Lluís, Menorca,
un exemplar en una bassa de Calo-
nectris diomedea i Puffinus, hi ha
filmació, el 9 de maig de 2011 (Toni
Escandell, Jordi Escandell) (vegeu-
ne foto 2).

(Cria a les illes de Nightingale,
Inaccessible i Gough, les tres ubi-
cades a l’arxipèlag Tristan da
Cunha. També, tot i que en quanti-
tat escassa, a les illes Malvines). És
el primer registre homologat per a
les Balears. Hi ha tres registes
publicats a Ardeola: tres ejemplars

volant junts a 150-200 m de la
costa, davant Son Bou, Menorca, el
22 de març de 1987; 2 exemplars a
Mallorca, el 7 de març de 1960; i
una au el 9 de març de 1960.

Egretta gularis x Egretta gar-
zetta
Híbrid agró d’escull x agró blanc.
Garceta dimorfa (ES)
(CRB, 2016: 0/0, 3/4)
Aus que mostren trets intermedis
entre E.gularis x E.garzetta, possi-
bles híbrids.
Mallorca: es Salobrar de Campos,
un exemplar, hi ha fotos, el 29 de
gener (Jordi Muntaner i Pere J. Gar-
cías) i el 20 de febrer de 2016
(Jordi Muntaner).
Albufereta, Pollença, un exemplar,
hi ha fotos, el 8 d’abril de 2016

OBSERVACIÓ D’AUS RARES A BALEARS
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Foto 1. Cabussó Gavia arctica (Black-throated Diver), jove, port d’Andratx,
Mallorca, 8 de desembre de 2016. Autor: Juan J. Bazán.
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(Xavier Gassó, Carlos López-Jura-
do). Dos exemplars, del 15 de juny
al 8 de juliol de 2016, i una au fins
al 29 de desembre de 2016, hi ha
fotos (Maties Rebassa) (vegeu-ne
fotos 3).

(Àfrica Tropical, mar Roja,
península Aràbiga i costes d’Iran
fins al subcontinent indi). Primeres
cites homologades d’híbrids de
gularis x garzetta a Balears.

Circus macrourus
Arpella pàl·lida russa. 
Aguilucho papialbo (ES)
(CRB, 2016: 0/0, 2/2)
Mallorca: Cases Velles de Formen-
tor, Pollença, Mallorca, un mascle

adult, el 2 d’abril de 2016 (Lalo
Ventoso, Juanjo Bazán).
S’Albufera, un exemplar, el 2 d’abril
de 2016, hi ha foto (Esteve Gallar-
do) (vegeu-ne foto 4).
(CR-SEO, 2014: Balears 11/11,
1/1)
Mallorca: Albufereta, Pollença, un
mascle de tercer any, hi ha fotos,
del 30 de març al 2 d’abril de 2014
(Maties Rebassa, Lalo Ventoso,
Juan J. Bazán, Josep Manchado;
Michael Montier).
Menorca: aeroport de Maó, Menor-
ca, una femella de segon any, hi ha
fotos, 23 de març de 2013 (Borja
Esteban Marqués).
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Foto 2. Virot capnegre Puffinus gravis (Great Shearwater), illa de l’Aire, 
9 de maig de 2011. Autor: Toni Escandell.
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Mallorca: Pla d’Alanzell, Vilafranca,
un mascle adult, 30 d’abril de 2013
(Pere Vicens).

(Est d’Europa, Àsia). El CR-
SEO considera provada la presència
regular de l’espècie i aquesta deixa
de ser considerada raresa a Espa-
nya a partir de l’1 de gener de
2016 (GIL-VELASCO, et al. 2017), tot
i que el CRB segueix considerant-la
raresa a les Balears. Dels registres
homologats fins ara, onze corres-
ponen a Mallorca, un a Menorca i
un altre a Cabrera. Dates extremes
d’aquest migrant, amb 13 registres
del pas prenupcial (3/III, 10/IV),
primer el 23 de març, i darrer el 30
d’abril. Pas postnupcial amb una
cita el 8 d’octubre.

Aquila pomarina
Àguila pomerània. Águila pomerana
(ES)
(CR-SEO, 2014: Balears 2/2, 1/1)
Exemplars del tipus IIIa (III, exem-
plars el material disponible dels
quals no permet saber si es tracta
d’una au pura o híbrida; a, exem-
plars vistos entre el 15 de març i l’1
de novembre).
Mallorca: cap de ses Salines, San-
tanyí, un juvenil, hi ha fotos, de
l’11 al 25 d’octubre de 2014 (Adol-
fo Ferrero; Juanjo Bazán) (vegeu-
ne fotos 5 i 6).
(Europa central i oriental, Turquia,
Caucàs i sud de la regió de la mar
Càspia). A partir d’enguany, el
Comitè empra una nova classifica-

OBSERVACIÓ D’AUS RARES A BALEARS
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Foto 3. Híbrid d’agró d’escull i agró blanc Egretta gurlaris x Egretta garzetta
(Western Reef Heron x Little Egret), platja de la Reserva Natural de l’Albufereta,

Pollença, Mallorca, 1 de desembre de 2016. Autor: Maties Rebassa.
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ció per a l’àguila pomerània i l’à-
guila cridanera Aquila clanga per tal
de tractar de manera consistent la
problemàtica associada a la fre-
qüent hibridació d’ambdues espè-
cies en els països de l’est d’Europa.
Fins ara, moltes cites quedaven
sense assignació específica davant
la impossibilitat de descartar exem-
plars híbrids, en particular quan el
material fotogràfica aportat no era
de qualitat (GIL-VELASCO, et al.
2017). Dels registres homologats
fins ara, dos corresponen a Menor-
ca i un altre a Mallorca. Dates
extremes d’aquest migrant, amb
tres registres del pas postnupcial
(1/IX, 2/X), primer el 10 de setem-
bre, i darrer el 25 d’octubre.

Aquila chrysaetos
Àguila reial, àguila daurada (ME),
Águila real (ES).
(CRB, 2016: 1/1, 0/0)

Mallorca: un mascle va ser trobat
mort en estat de descomposició i
mig enterrat a l’arena de la platja
d’Alcúdia. Es conserva a la col·lec-
ció osteològica de l’IMEDEA amb el
número 104526, hi ha fotos, el 29
de març de 2015 (data de la troba-
da) (Nieves Negre, COFIB, Agent
Medi Ambient).

(Paleàrtic). Primer registre que
s’homologa per a les Balears.

Falco cherrug
Falcó sagrat. Halcón sacre (ES)
(CR-SEO, 2014: Balears 1/1, 0/0)
Menorca: Basses de Lloriac, es
Mercadal, un exemplar juvenil, hi
ha fotos, 5 de gener de 2013 (Este-
ve Gallardo, Dori Juan) (vegeu-ne
foto 7).

(Est d’Europa i Àsia). Les
dades d’anellament i les procedents
de projectes de seguiment via
satèl·lit fets en alguna de les pobla-

LÓPEZ-JURADO, C., REBASSA, M., SUNYER, J.R., MÉNDEZ, X., MUNTANER, J., i NICOLL, S., COMITÈ DE RARESES DE BALEARS

46

Foto 4. Arpella pàl·lida russa Circus macrourus (Pallid Harrier), Parc Natural de
s’Albufera de Mallorca, 2 d’abril de 2016. Autor: Esteve Gallardo.
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Fotos 5 i 6. Àguila pomerània
Aquila pomarina 
(Lesser Spotted Eagle), juvenil,
cap de ses Salines, Santanyí,
17 d’octubre de 2014. 
Autor: Adolfo Ferrero.
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cions situades més a l’oest d’Euro-
pa, indiquen que només els juvenils
fan migracions, i que un terç d’ells
migren i hivernen fora de la zona
natal (KOVÁCS et al., 2014). Fan una
dispersió els mesos de juny o juliol
de fins a diversos centenars de
quilòmetres sense un patró geogrà-
fic predominant, i alguns exemplars
poden arribar —els que abandonen
el niu aviat— a recórrer més de
1.000 km de distància. Posterior-
ment, entre el començament de
setembre i els primers dies de
desembre, ja fan migracions de
mitjana distància en direcció S-SO
des d’on es troben després de la
dispersió, per arribar finalment a
les zones d’hivernada. Les localitats
d’hivernada, per tant, depenen
molt del lloc de dispersió, però una

petita part de la població reproduc-
tora a Europa central hiverna al
centre de la Mediterrània (a Sar-
denya, Sicília i el centre-sud d’Itàlia
és un hivernant regular, amb una
mitjana de 30 i 75 aus/any respec-
tivament; CORSO y HARRIS, 2012) i
al Sahel (Nord d’Àfrica, des de l’o-
ceà Atlàntic fins al Txad o Sudan).
En acabar la temporada hivernal,
els falcons sagrats juvenils empre-
nen la migració de retorn a les
àrees de cria, entre final de març i
començament d’abril (PROMMER et
al., 2012).

Després de comprovar-se l’ar -
ri ba da natural a l’oest d’Europa a
partir de joves marcats amb tele-
metria als seus niu d’Europa cen-
tral, totes les aus juvenils de pri-
mer hivern albirades entre juny i
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Foto 7. Falcó sagrat Falco cherrug (Saker), juvenil, basses de Lloriac, 
es Mercadal, Menorca, 5 de gener de 2013. Autor: Esteve Gallardo.
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maig, que no mostren indicis de
captivitat, són susceptibles de ser
considerades en la categoria A al
territori peninsular i balear. La cita
de Menorca, a començament de
gener, encaixaria dins d’aquest
patró, perquè es tracta d’un juvenil
en migració o hivernada a només
350 km de Sardenya, una localitat
on l’espècie es presenta de forma
regular a l’hivern. La gran superfí-
cie d’aigua que les separa no és
motiu de sospita ja que, mitjançant
la telemetria, s’han detectat indivi-
dus en migració d’Europa a Àfrica
que travessen directament la Medi-
terrània (GIL-VELASCO, et al. 2017).
Primera cita a Balears.

Porzana parva
Rascletó. Polluela bastarda (ES)
(CRB, 2016: 10/13, 1/1)
Menorca: albufera des Grau, Maó,
una femella adulta, hi ha fotos, el
15 i 18 de juny de 2016 (vegeu-ne
foto 8) (Javier Méndez, Tim Walsh;
Joan Florit, Barbara Salvà, Marina
P. Tysoe, Juan José Carreras; Chris
& Julie Cullen).

(Paleàrtic). Quarta cita a l’al-
bufera des Grau. Dades de fenolo-
gia d’aquest migrant al pas prenup-
cial: 10 cites (5/III, 3/IV, 1/V,
1/VI), del 2 de març fins al 18 de
juny. Pas postnupcial, només un
registre, el 30 de setembre.
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Foto 8. Rascletó Porzana parva (Little Crake), Parc Natural de l’Albufera des Grau,
Menorca, 18 de juny de 2016. Autor: Chris Cullen.
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Charadrius morinellus
Fuell de collar, passa-rius pit roig
(ME). Chorlito carambolo (ES)
(CRB, 2016: 32/116, 6/65)
Menorca: Punta Nati i Son Salomó,
Ciutadella, de 10 fins a 44 exem-
plars, hi ha fotos, del 17 d’agost
fins a l’1 de setembre de 2016
(Javier Méndez, Michael Clarke,
Joan Florit) (vegeu-ne foto 9).
Sant Climent, a la zona de l’aero-
port, d’una a deu aus, hi ha foto,
del 19 d’agost al 7 d’octubre de
2016 (Galatea Lligoña, Román
Piris).
Mallorca: Pla de l’Anzell, Vilafranca,
8 aucells, el 21 d’agost de 2016
(Pere Vicens) i 23 d’agost de 2016
(Carlos López-Jurado, Josep Man-
chado, Mika Palmer, Xesca Riera,
Pedro Van der Droop, Andreu Guar-
diola, Toni Soler).

Camí de sa Barrala, Campos,
un exemplar sentit i vist, hi ha foto,
el 26 d’agost de 2016 (Toni Soler).

Cap Blanc, Llucmajor, sentit un
exemplar en vol cap a Cabrera

(sud), el 31 d’agost de 2016
(Maties Rebassa).

Es Salobrar, Campos, un juve-
nil, el 25 de setembre de 2016
(Steve Nicoll).

(Paleàrtic nord i mitjà, Neàrtic
nord-oest). Migrant presaharià
que hiverna, des de setembre a
abril, en una estreta zona des del
Marroc a Iran. Com a hivernant hi
ha un cita de gener. En el pas pre-
nupcial només una, el 4 d’abril; i,
en el pas postnupcial, 34 registres
(10/VIII, 21/IX, 6/X), del 16 d’a-
gost fins al 30 d’octubre. El CRB
considera provada la presència
regular de l’espècie i el tàxon
deixa de ser considerat raresa a
les Balears a partir de l’1 de gener
de 2017.

Calidris melanotos
Corriol pectoral. 
Correlimos pectoral (ES)
(CRB, 2016: 0/0, 1/1)
(CR-SEO, 2014: Balears 10/12,
0/0)
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Foto 9. Passa-rius pit-roig Charadrius morinellus (Eurasian Dotterel), Son Salomó,
Ciutadella, 18 d’agost de 2016. Autor: Joan Florit.
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Mallorca: s’Albufera, a la zona des
Cibollar, un juvenil, hi ha foto, el 20
de setembre de 2016 (Maties
Rebassa, Juna J. Bazán)(vegeu-no
foto 10).
(Nord-Amèrica i Sibèria). Les dates
extremes d’aquest divagant a
Balears són: pas prenupcial amb 3
registres (1/III, 0/IV, 2/V), del 8 de
març al 16 de maig; pas postnup-
cial amb 8 cites (7/IX, 1/X), del 9
de setembre fins al 15 d’octubre.

Gallinago media
Cegall reial. Agachadiza real (ES)
(CR-SEO, 2014: Balears 12/15,
1/1)
Illa de l’ Aire: Sant Lluís, Menorca,
un exemplar capturat per a anella-
ment, hi ha fotos, el 9 de maig
2014 (Raül Escandell, Santi Cat-

chot, Jara Juan i Xavier Tomàs)
(vegeu-no foto 11).

(Nord d’Europa, oest de Sibè-
ria). Primera cita per a l’illa de l’Ai-
re, les altres corresponen a les
albuferes de Mallorca, amb 11
exemplars, i Menorca, amb un.
Dates extremes: pas prenupcial,
deu registres (1/III, 6/IV, 4/V), pri-
mer el 27 de març i darrer el 12 de
maig. Pas postnupcial, una única
cita el 24 de setembre.

Cursorius cursor
Corredor, Corredor sahariano (ES)
(CR-SEO, 2014: 0/0, 1/1)
Menorca: Cós Nou (port de Maó),
un adult, hi ha fotos, 4 d’abril de
2014 (José C. Martínez, Javier
Méndez, Àgueda Escaño, Tófol
Mascaró) (vegeu-ne foto 12).
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Foto 10. Corriol pectoral Calidris melanotos (Pectoral Sandpiper), juvenil, 
Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, 20 de setembre de 2016. 

Autor: Maties Rebassa.
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(Nord d’Àfrica i sud-oest d’Àsia)
(GIL-VELASCO, et al. 2017). És la pri-
mera cita homologada a les Balears,
però no és la primera per a Menorca,
on hi ha un registre històric d’una
captura en data desconeguda, però
abans de 1911, que va figurar a la
col·lecció de l’Ateneu de Maó (FERRER
et al., 1986). A la península Ibèria
les cites es distribueixen equitativa-
ment entre la primavera i la tardor.
També s’ha de dir que pot ésser
observat acompanyant el fuell de
collar Charadrius morinellus.

Columba oenas
Xixell, Paloma zurita (ES)
(CRB, 2016: 0/0, 1/1)

Cabrera: un exemplar, el 20 d’oc-
tubre de 2016 (Juanjo Bazán,
Nacho Castelao, Maties Rebassa,
Josep Manchado, Miguel Rodrí-
guez, Miguel Rouco, Juan Sagar-
día, José Maria Fernandez) (vegeu-
ne foto 13).

(Paleàrtic). Primer registre que
s’homologa per a les Balears.
Aquesta espècie, fins al 2015, per-
tanyia a la categoria D, és a dir
espècies en què hi ha dubtes rao-
nables sobre el seu origen natural,
però recentment el CRB, després
d’acceptar aquesta cita de Cabrera,
la ha passada a la categoria A, és a
dir espècies enregistrades en apa-
rent estat natural.
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Foto 11. Cegall reial Gallinago media (Great Snipe). Illa de l’Aire, 
9 de maig de 2014. Autor: Raül Escandell.
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Foto 13. Xixell Columba oenas (Stock Dove), Parc Nacional de Cabrera, 
20 d’octubre de 2016. Autor: Juan J. Bazán.

Foto 12. Corredor 
Cursorius cursor
(Cream-coloured Courser), adult,
Cós Nou (port de Maó), Menorca,
4 d’abril de 2014. 
Autor: Menorca Walking Birds.
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Anthus richardi
Titeta grossa (ME), titina de Richard
(MA), Bisbita de Richard (ES)
(CRB, 2016: 1/1, 3/4)
(CR-SEO, 2006: Balears 11/20),
Mallorca: Can Cullerassa, Albufere-
ta de Pollença, un exemplar el 4
d’octubre de 2016 (Maties Rebassa,
Maria Cantallops).
Menorca: voltants de Maó, un
exemplar, el 23 d’octubre de 2016
(Román Piris, Galatea Lligoña).

Sant Climent, un exemplar, el
14 i 23 de novembre. Segueix pre-
sent amb dues aus del 25 de
novembre fins al 13 de desembre
de 2016, hi ha fotos (Galatea Lligo-
ña, Román Pir is; Joan Florit)
(vegue-ne foto 14).

(Centre i est d’Àsia). A Balears
els registres d’aquest migrant i
hivernant rar, s’estenen del 3 d’oc-
tubre al 25 d’abril. Totes les dades,
cites/aus/mes:
4/5/I, 3/6/II, 3/4/III, 4/8/IV, 0/V,
0/VI, 0/VII, 0/VIII, 0/IX, 5/7/X,
6/9/XI, 5/7/XII.

Motacilla citreola
Titina citrí, Lavandera citrina (ES)
(CRB, 2016: 0/0, 1/1)
(CR-SEO, 2014: Balears 5/5, 0/0)
Mallorca: Prat d’Alcúdia, a la zona
de Maristany, un exemplar de pri-
mer hivern, hi ha fotos, del dia 20
(Nick Addey) al 22 d’agost de 2016
(Carlos López-Jurado, Josep Man-
chado) (vegeu-ne foto 15).
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Foto 14. Titeta grossa Anthus richardi (Richard’s Pipit), voltants de Sant Climent,
Menorca, 14 de novembre de 2016. Autor: Galatea Lligoña.
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(Est d’Europa i Àsia). El CR-
SEO considera provada la presència
regular de l’espècie i deixa de ser
considerada raresa (a Espanya) a
partir de l’1 de gener de 2016
(COPETE, et al. 2015). És la primera
vegada que es cita al prat d’Alcú-
dia. Fenologia d’aquest migrant a
Balears: pas prenupcial, amb dos
cites, es presenta del 3 al 18 d’a-
bril; pas postnupcial, amb quatre
registres, del 6 al 28 d’agost i del
18 al 23 de novembre.

Locustella luscinioides
Boscaler. Buscarla unicolor (ES)
(CRB, 2016: 18/27, 2/3)
Mallorca: s’Albufera: un mascle
cantant i vist al canyissar a la con-
fluència del camí des Pujol amb el
camí d’en Pep, el 27 d’abril de 2016
(Maties Rebassa, Max Radford);
dos mascles cantant, un de vist, a
la confluència del camí des Pujol

amb el camí d’en Pep, el 29 d’abril
de 2016 (Maties Rebassa, Aina
Frontera); un mascle cantant a Son
Carbonell, el 5 de maig de 2016
(Maties Rebassa).

(Paleàrtic occidental). Es sos-
pita que pot estar criant a s’Albufe-
ra (Mallorca). A l’Albufera des Grau
i l’illa de l’Aire és un migrant. Amb
les dades homologades la fenologia
és: en pas prenupcial 17 cites
(2/III, 10/IV, 5/V), del 23 de març
fins al 24 de maig; i en pas post-
nupcial, tan sols tres registres
(1/VII, 1/VIII, 0/IX, 1/X), del 7 de
juliol al 2 d’octubre. El CRB consi-
dera provada la presència regular
de l’espècie i el tàxon deixa de ser
considerat raresa a les Balears a
partir de l’1 de gener de 2017.

Iduna opaca
Bosqueta pàl·lida. Zarcero bereber
(ES)
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Foto 15. Titina citrí Motacilla citreola (Citrine Wagtail). Primer hivern, 
prat d’Alcúdia, Mallorca, 20 d’agost de 2016. Autor: Nick Addey.
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(CRB, 2016: 31/37, 1/1)
Illa de l’Aire: Sant Lluís, Menorca,
un adult anellat (1Y50976 Aranza-
di), hi ha fotos, el 16 d’abril de 2016
(vegeu-ne foto 16) (Richard Barnes,
Luís Betanzos, Romain Francin).

(Paleàrtic: Mediterrània). Amb
aquest ja són vuit els registres
homologats per a l’illa de l’Aire.
Aquest migrant presenta un pas
primaveral més curt que el de tar-
dor. Dates extremes: pas prenup-
cial amb 28 registres (8/IV, 20/V),
primer el 7 d’abril i darrer el 26 de
maig. En canvi, el pas postnupcial
és més dilatat, amb 4 cites (1/VIII,
2/IX, 1/X), la primera del 17 d’a-
gost i la darrera del 10 d’octubre.

Sylvia nisoria
Busqueret falcó-torter, 
Curruca gavilana (ES)
(CR-SEO, 2014: Balears 2/2, 1/1)
Cabrera: un juvenil capturat per a
anellament, hi ha fotos, del 5 al 8
d’octubre de 2014 (José L. Martí-
nez, identificat per José Portillo)
(vegeu-ne foto 17).

(Centre i nord d’Europa, a l’est
fins a Mongòlia) (GIL-VELASCO, et al.
2017). Aquest migrant presenta,
pel que fa a la fenologia a Balears,
les següents dates extremes: pas
prenupcial amb 2 registres, primer
el 8 d’abril i darrer el 17 d’abril; pas
postnupcial, només una cita del 5
al 8 d’octubre.
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Foto 16: Bosqueta pàl·lida
Iduna opaca 
(Western Olivaceous Warbler), adult,
illa de l’Aire, 16 d’abril de 2016. 
Autor: Luís Betanzos.
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Sylvia curruca
Busqueret xerraire, 
Curruca zarcerilla (ES)
(CR-SEO, 2014: Balears 12/12,
2/2)
(CRB, 2005: 22/24),
Illa de l’Aire: Sant Lluís, Menorca:
una au de segon any calendari cap-
turada per a anellament, hi ha
fotos, l’1 de maig de 2014 (Raül
Escandell, Juan J. Carreras).
Un exemplar capturat per a anella-
ment el 30 de maig de 2014 (Raül
Escandell, Luis Betanzos, Javi
Zabala, Sergio Lara) (vegeu-ne
foto 18).

(Euràsia) (GIL-VELASCO, et al.
2017). Cinquena cita per a l’illa de
l’Aire. Dates extremes d’aquest
migrant a Balears: pas prenupcial,
primer registre 20 d’abril i darrer el
30 de maig; pas postnupcial, pri-

mer l’11 de setembre i darrer l’1 de
novembre.

Sylvia hortensis
Busqueret emmascarat,
enganyapastors enmascarat (EI), 
Curruca mirlona (ES)
(CRB, 2016: 39/39, 3/3)
Illa de l’Aire: Sant Lluís, Menorca,
una femella de segon any és captura-
da per a anellament (KA96529 Aran-
zadi), hi ha fotos, el 4 d’abril de 2016
(Raül Escandell, Juan José Carreras).

Un probable mascle és anellat
(1KA56500 Aranzadi), hi ha fotos,
el 24 d’abril de 2016 (Santi Cat-
chot, Juan José Carreras, Pere Mir)
(vegeu-ne foto 19).

Un mascle de segon any és
anellat (1KA25259 Aranzadi) i foto-
grafiat el 2 de maig de 2016 (Raül
Escandell, Vittorio Pedrocchi).
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Foto 17: Busqueret falcó-torter Sylvia nisoria (Barred Warbler), juvenil, 
Parc Nacional de Cabrera, 5 d’octubre de 2014. Autor: Jose Luis Martínez.
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(Paleàrtic: Mediterrani). Pel
que fa a la fenologia a les Balears
d’aquest migrant, dates extremes:
pas prenupcial amb 39 registres
(17/IV, 21/V, 1/VI), primer el 4 d’a-
bril i darrer el 3 de juny; pas post-
nupcial, només tres cites, el 5, 22 i
25 de setembre.

Sylvia sarda
Busqueret sard, Curruca sarda (ES)
(CR-SEO, 2014: Balears 4/4, 0/0)
Illa de l’Aire: Sant Lluís, Menorca,
un mascle, el 23 de maig de 2012
(Manolo García, Santiago Bateman)
Illa de l’Aire: Sant Lluís, Menorca,
un mascle de segon any, capturat
per a anellament, hi ha foto, el 15
d’abril de 1997 (vegeu-ne foto 20)
(Òscar Garcia, Raül Escandell/
Societat Ornitològica de Menorca).

(Còrsega i Sardenya) (GIL-VELAS-
CO, et al. 2017). De les 7 cites homo-
logades a Espanya, la majoria (4) són
de l’illa de l’Aire. Pel que fa a la feno-
logia a les Balears d’aquest migrant,
dates extremes: pas prenupcial amb
4 registres (3/IV, 1/V), primer el 8
d’abril i darrer el 23 de maig; no hi
ha dades del pas postnupcial.

Phylloscopus inornatus
Ull de bou de dues retxes, 
Mosquitero bilistado (ES)
(CRB, 2016: 0/0 8/11)
Mallorca: Formentor, Pollença, un
exemplar a la bassa de la depura-
dora, l ’11 d’octubre de 2016
(Maties Rebassa).

S’Evangèlica, Andratx, una au
el 16 d’octubre de 2016 (Juan J.
Bazán).
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Foto 18. Busqueret xerraire Sylvia curruca (Lesser Whitethroat), illa de l’Aire,
maig de 2014. Autor: Raül Escandell.
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Foto 19. Busqueret emmasquerat Sylvia hortensis (Orphean Warbler), mascle, 
illa de l’Aire, 24 d’abril de 2016. Autor: Santi Catchot.

Foto 20. Busqueret sard Sylvia sarda (Marmora’s Warbler), mascle, illa de l’Aire,
15 d’abril de 1997. Autor: Óscar García-Febrero.
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S’Albufera, a la zona de s’Illot,
un exemplar el 17 d’octubre de
2016 (Maties Rebassa).

Es  Sa lobrar,  Campos,  un
exemplar el 21 d’octubre de 2016
(Pere J. Garcias).
Menorca: Sant Climent, un exem-
plar, hi ha fotos, l’11 d’octubre de
2016 (Román Piris, Galatea Lligo-
ña) (vegueu-ne foto 21).
Cala en Porter, Alaior, una au el 21
d’octubre de 2016 (Javier Méndez,
Ian Nicholson).
Cabrera: de 3 o 4 aus, hi ha fotos,
del 20 al 23 d’octubre de 2016
(Maties Rebassa, Josep Manchado,
Juanjo Bazán, Juan Sagardía,
Miguel Rouco, Nacho Castelao,
Miguel Esteban, José Maria Zapa-
ta)(vegueu-ne foto 22).

Illa de l’Aire: Sant Lluís, Menorca,
un exemplar és anellat (1z41716) i
fotografiat el 24 d’octubre de 2016
(Marc Illa).
(CR-SEO, 2014: Balears 23/24,
2/7)
Cabrera: sis exemplars, hi ha fotos,
el 12 d’octubre de 2013 (José Porti-
llo, Daniel López-Velasco, Miguel
Rouco, Juan Sagardía, Nacho Cas-
telao, Carlos Martín).
Mallorca: Ariant, Pollença, un
exemplar, el 12 de novembre de
2013 (Juan M. González).

(Nord i est de Sibèria i Àsia
central). El CR-SEO considera pro-
vada la presència regular de l’espè-
cie i deixa de ser considerada rare-
sa a Espanya a partir de l’1 de
gener de 2016 (GIL-VELASCO, et al.
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Foto 21. Ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus (Yellow-browed
Warbler), Sant Climent, Menorca, 11 d’octubre de 2016. Autor: Galatea Lligoña.
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2017) tot i que el CRB la segueix
considerant raresa a les Balears.
Aquest ha estat un bon any per a
Cabrera, amb l’observació en un
dia de 6 exemplars. Dates extre-
mes a Balears, totes les cites són
del pas postnupcial, de l’1 d’octu-
bre fins al 12 de novembre, i
només un registre hivernal, el 8 de
desembre.

Phylloscopus humei
Ull de bou de Hume, 
Mosquitero de Hume (ES)
(CR-SEO, 2014: Balears 0/0, 1/1)
Cabrera: un exemplar, hi ha fotos,
el 26 d’abri l  de 2014 (Daniel
López-Velasco, Miguel Rouco, Juan
Sagardía, Nacho Castelao, Pedro

Menéndez, Xurxo Piñeiro) (vegueu-
ne foto 23).

(Sud de Rússia central, Àsia
central i Xina) Tercera cita homolo-
gada a Espanya per a aquesta
espècie, molt més escassa a Euro-
pa que l’ull de bou de dues retxes
Phylloscopus inornatus, que se li
assembla. Es tracta del primer
registre primaveral, perquè les
dues cites anteriors s’havien regis-
trat a l’hivern (de gener i comença-
ment de febrer). Tot i que la mida
de la mostra és petita, sembla que
el patró difereix del nord i oest
d’Europa, on la major part de les
observacions es produeixen a la
tardor (amb un pic d’aparició entre
final d’octubre i novembre) i la
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Foto 22. Ull de bou de dues retxes
Phylloscopus inornatus 
(Yellow-browed Warbler), 
Parc Nacional de Cabrera, 
20 d’octubre de 2016. 
Autor: Juan Sagardía.
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hivernada es registra més escassa-
ment (SLACK, 2009). Això fa sospi-
tar que els pocs exemplars d’a-
questa espècie que arriben a la
nostra regió podrien quedar-se a
hivernar al sud d’Europa o nord
d’Àfrica, al contrari del que succe-
eix amb l’ull de bou de dues ret-
xes, la hivernada regular del qual
s’ha constatat més al sud, a les
illes Canàries i a l’Àfrica occidental
(GIL-VELASCO, et al. 2017). Primera
cita per a les Balears.

Tichodroma muraria
Pela-roques, Treparriscos (ES)
(CRB, 2016: 2/2, 1/1)
Menorca: caló des Vin Blanc, Binis-
saida, es Castell, un exemplar el 24
de desembre 2016 (Javier Méndez,
Toni Escandell).

(Paleàrtic). Primer registre a
Menorca homologat pel Comitè a
Balears. Publicats a l’Anuari i ante-
riors al Comitè n’hi ha quatre
observacions. Dades extremes d’a-
quest hivernant, del 28 d’octubre
fins al 23 de març.

Lanius isabellinus
Capsigrany pàl·lid, Alcaudón isabel
(ES)
(CR-SEO, 2014: Balears 1/1, 1/1)
Mallorca: s’Albufera, un exemplar,
hi ha fotos, del 30 d’octubre a l’1 de
novembre de 2014 (Josep Mancha-
do, John Edwards, Maties Rebassa
et al.) (vegueu-ne foto 24).

(Àsia). S’incluen (dues) noves
observacions d’aquesta espècie que
de cada vegada sembla més fre-
qüent a Espanya, tot i que encara
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Foto 23. Ull de bou de Hume Phylloscopus humei (Hume’s Leaf Warbler), 
Parc Nacional de Cabrera, 26 d’abril de 2014. Autor: Juan Sagardía.
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és prest per a definir-ne una
tendència clara. Mentre s’espera
algun exemplar que presenti totes
les característiques necessàries per
a assegurar-ne la identificació a
nivell de subespecífic com a phoe-
nicuroides, s’ha de comentar que
l’exemplar de Mallorca sí mostrava
alguns caràcters que apuntaven en
aquesta direcció, tal i com corrobo-
ren alguns experts consultats.
Tenint en compte la proporció de
capsigranys pàl·lids que s’assignen
a aquesta subespècie al Regne Unit
(per exemple, HUDSON et al., 2016),
és probable que ens trobem a prop
de la primera observació a Espanya
(GIL-VELASCO, et al. 2017). Segon
registre homologat a Balears, l’an-
terior era del 9 de setembre de
1994 al Salobrar de Campos.

Lanius collurio
Capsigrany d’esquena roja,
capsigrany roig (ME). 
Alcaudón dorsirrojo (ES)
(CRB, 2016: 56/61, 6/7)
Mallorca: Can Cullerassa, Albufere-
ta, Pollença, un mascle, hi ha fotos,
del 3 al 8 de maig de 2016 (Carlos
López-Jurado, Biel Bernat, Josep
Manchado) (vegeu-ne foto 25).

Al nord del port de Pollença,
una femella, hi ha fotos, el 4 de
maig de 2016 (Graham Moffat)
(vegeu-ne foto 26).

Vall de Bóquer, Pollença, 2
exemplars de primer any, del 21 al
25 de setembre de 2016 (Maties
Rebassa).
Illa de l’Aire: Sant Lluís, Menorca,
una femella adulta és capturada
per a anellament (L43846 Aranza-
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Foto 24. Capsigrany pàl·lid Lanius isabellinus (Isabelline Shrike), Parc Natural de
s’Albufera de Mallorca, 30 d’octubre de 2014. Autor: Maties Rebassa.
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di), hi ha fotografies, el 15 de maig
de 2016 (Santi Catchot, Emili
Garriga, Joan Florit).

Un mascle adult és capturat
per a anellament (L43847 Aranza-
di), hi ha fotografies, el 15 de maig
de 2016 (Santi Catchot, Emili
Garriga, Joan Florti).
Cabrera: un juvenil, del 5 al 7 de
setembre de 2016 (Jason Moss,
Elisa Miquel).

(Paleàrtic). Dades fenològiques
d’aquest migrant: pas prenupcial
amb 35 registres (2/IV, 31/V,
2/VI), primera data el 27 d’abril i
darrera el 3 de juny; pas postnup-
cial amb 27 cites (4/VIII, 17/IX,
6/X), la primera del 25 d’agost i la
darrera del 20 d’octubre.

Lanius meridionalis
Capsigrany reial ibèric (MA-FO),
capsigrany reial (ME), capsigrany
gris ibèric (EI), Alcaudón real
(ES)
(CRB, 2016: 2/2, 1/1)
Mallorca: sa Barrala, Campos, un
exemplar fotografiat, el 24 de
setembre de 2016 (vegeu-ne foto
27) (Ignacio Barcia, Josep Mancha-
do, Carlos López-Jurado).

(Paleàrtic sud-occidental i
central-Afrotropical septentrio-
nal). Dades fenològiques dels
exemplars homologats i els publi-
cats és: prenupcial, del 4 de març
a l’1 de maig; postnupcial-hiver-
nada, del 5 de setembre a l’11 de
febrer.
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Foto 25. Capsigrany d’esquena roja Lanius collurio (Red-backed Shrike), mascle,
Can Cullerassa, Reserva Natural l’Albufereta, Pollença, Mallorca, 

3 de maig de 2016. Autor: Josep Manchado.
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Foto 26. Capsigrany
d’esquena roja
Lanius collurio 
(Red-backed Shrike),
femella, al nord del
port de Pollença,
Mallorca, 
4 de maig de 2016.
Autor: Graham Moffat.

Foto 27. Capsigrany reial ibèric Lanius meridionalis (Southern Grey Shrike),
sa Barrala, Campos, Mallorca, el 24 de setembre de 2016. Autor: Ignacio Barcia.
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Corvus cornix
Cornella emmantellada, 
Corneja gris (ES)
(CR-SEO, 2014: Balears 0/0, 1/1)
Mallorca: Andratx, un adult, hi ha
fotos, el 28 d’abril de 2014 (Alfonso
Fonseca, David Rodríguez, Antonio
Fernández, i Marcelo Rodríguez).

(Europa central i oriental, Asia)
(GIL-VELASCO, et al. 2017). Primera
cita homologada per a les Balears;
no hi ha cites prèvies al comitè ni
històriques per a aquesta espècie a
les Illes.

Carpodacus erythrinus
Pinsà carminat, 
Camachuelo carminoso (ES)
(CR-SEO, 2014: Balears 17/17, 1/2)
Cabrera: dos exemplars de primer
any, hi ha fotos, el 12 d’octubre de

2014 (Jus Pérez, Juan Sagardía,
Nacho Castelao, Mikel Salvadores,
Miguel Rouco, i José Porti l lo)
(vegeu-ne foto 28).

(Euràsia). (GIL-VELASCO, et al.
2017). La majoria dels registres
són de Cabrera (14). Dates extre-
mes d’aquest migrant: prenupcial
amb 1 registre, el 28 d’abrill; post-
nupcial, amb 17 cites (12/IX, 6/X),
se l’ha vist del 9 de setembre al 16
d’octubre.

LLISTA DELS REGISTRES NO
HOMOLOGATS

CRB:
Egretta garzetta x Egretta gularis,
agró d’escull, Garceta dimorfa
(ES). Badia de Fornells, es Merca-
dal, Menorca, una femella, hi ha
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Foto 28. Pinsà carminat Carpodacus erythrinus (Scarlet Rosefinch), Parc Nacional
de Cabrera, 12 d’octubre de 2014. Autor: Juan Sagardía.
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foto, el 23 de maig de 2016 (No es
pot eliminar la possibilitat d’una
Egretta garzetta amb una anomalia
pigmentària).
Iduna opaca (abans Hippolais opaca),
bosqueta pàl·lida, Zarcero bereber
(ES). Santa Ponça, Calvià, Mallorca,
un adult, hi ha fotos, el 23 de març
de 2016 (descripció insufient que no
permet descartar Iduna pallida).
Sylvia hortensis, busqueret em -
mas ca rat, Curruca mirlona (ES). La
Gola, Pollença, Mallorca, un jove, hi
ha fotos, el 29 d’agost de 2016 (es
tracta d’un juvenil de Sylvia mela-
nocephala).
Lanius collurio, capsigrany d’esque-
na roja, Alcaudón dorsirrojo (ES).
Depuradora Muro-Can Picafort, dins
de s’Albufera de Mallorca, un juve-
nil, l’1 de setembre de 2016 (es
tracta d’un juvenil de Lanius sena-
tor badius).

CR-SEO:
Falco biarmicus, falcó llaner, Halcón
borní (ES). Campanet, Mallorca, un
possible juvenil, el 17 d’agost de
2014 (la descripció no és suficient
per a descartar altres espècies).
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