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RECUPERACIÓ ERRÒNIA D'UN RASPINELL PIRENAIC
Certhia familiaris

Manuel SUÀREZ I

SUMMARY.- Wrong recovery ofa Treecreper Celthia familiaris. We are infor
ming of the error committed in a recovery of a treeereper Certhiafamiliaris rin
ged in Poland and reeovered in Alcudia in the year 1963, the only sighting of this
bird in the Balearie Islands. It was really a Robin, Erithacus rubecula. This sigh
ting has been annulled from the GOB archives and we ask that the same is done
in the Ringing Offiees and EURING.
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El raspinell pirenaic Certhiafami
liaris és una espècie de distribució
paleàrtica, que ocupa preferentment
boscos humits i ombrívols de caràcter
eurosiberià a la major part d'Europa i
d'Àsia. A Espanya se n'estima una
població de 32.000 - 38.000 parelles
reproductores establertes únicament a
zones de muntanya del nord de la
península, habitualment entre els 1.000
i els 2.000 metres d'altitud, als Piri
neus, al sistema Ibèric i a la serralada
Cantàbrica. Es considera una espècie
eminentment sedentària que realitza
només petits desplaçaments altitudinals
a l'hivern (PURROY 1997, TELLERÍA et al
1999).

A principis de l'any 200 I es va
sol·licitar al GOB informació sobre
una dada que apareixia als informes
d'anellament dels Anuaris Ornitolò
gics del GOB sobre la recuperació a
Balears d'un exemplar de Certhia
familiaris. Revisada la fitxa d'aquesta
recuperació, es va poder comprovar
que es tractava d'una recuperació
d'Alcúdia (Mallorca) el mes de
desembre de l'any 1963 d'un aucell

anellat a Polònia l'any anterior. A la
fitxa (foto 1) també consta que la recu
peració es va fer perquè l'au es va
caçar i, a l'apartat d'observacions de
la fitxa, posa que la persona que havia
capturat aquest aucell havia informat
que es tractava d'un ropit (petirrojo)
Erithacus rubecula. Per motius que
desconeixem, en el seu moment no es
va tenir en compte aquest fet, que
indica un error segur, ja que no hi ha
confusió possible entre un ropit
(aucell migrant i hivernant molt cone
gut a Balears) i un raspinell pirenaic
(que és un complet desconegut a la
fauna Balear) o un raspinell comú
Certhia brachydactyla, del qual tan
sols hi ha alguns pocs registres, la
majoria no documentats. A més, tam
poc no hi ha possible confusió amb
una utilització genèrica del nom ja que
el nom "ropit" no s'usa en cas de des
coneixement d'una espècie, sinó tan
sols quan es fa referència a Erithacus
rubecula (Antoni Mestre, com. pers.).
Hem pogut comprovar que aquest
error, possiblement comès en la lectu
ra de l'anella o en una posterior comu-
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Foto 1.- Reproducció de la fitxa de recuperació del raspinell pirinenc Certhia tamiliaris.
Reproduction ot the recovery torm ot the Treecreper Certhia familiaris

nicaclO, ha anat apareixent de forma
reiterada a diversos llibres o en tre
balls sobre l'espècie, per exemple,
CRAMP i PERRINS 1993, DUBOJS et al
2000, MUNTANER i CONGOST 1984 (on
s'assenyala el possible error del regis
tre) fins avui. Posat aquest fet en
coneixement del Comitè de Rareses
del GOB, es va decidir fer aquesta
nota informati va i donar de baixa
aquesta recuperació als arxius del
GOB així com sol·licitar que es fes el
mateix als arxius de l'Oficina d'Ane
llament de Madrid i als arxius d'EU
RING.
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