
HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES
ABALEARS. INFORME DE 2001

Carles LÓPEZ-JURADO1,
i el Comitè de Rareses Ornitològiques a Balears del GOB

RESUM.- Onzè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològi-
ques del GOB. S’han homologat 7 registres, corresponents a les seguents espè-
cies, sel⋅la marbrenca Marmaronetta angustirostris, esmerla Falco columbarius,
llambritja becvermell Sterna caspia, cucui reial Clamator glandarius i busque-
ret xerraire Sylvia curruca.

També hi incloem, 9 observacions a Balears homologades pel Comité de
Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología (CR-SEO), hi destaquen dos
registres homologats per primera vegada a les Balears, el ibis sagrat Threskior-
nis aethiopicus, i la tórtera del Senegal Streptopelia senegalensis. La resta d’ob-
servacions són el pelicà rosat Pelecanus rufescens, corriol pectoral Calidris
melanotos, ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus, menjamosques
barba-roja Ficedula parva, menjamosques de collar Ficedula albicollis.

SUMMARY.- Homologation of bird rarities a Balears. Report 2001. Eleventh
annual report presented by the GOB Committee of Ornitologic Rarities, seven
reports have been homologated corresponding to the following species, Marbled
Duck Marmaronett angustirostris, Merlin Falco columbarius, Caspian Tern
Sterna caspia, Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius and Lesser
Whitethroat Sylvia curruca .

We also include 9 observation made in the Balearic Islands which are
homologated by the Committee of Rarities of the Spanish Society of Ornitolol-
ogy (CR-SEO) in its annual report of 1999. Two of these observations stand out
because it is the first time they have been homologated in the Balearic Islands:
the Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus and the Laughing Dove Streptopelia
senegalensis. The rest of the observations are the Pink-backed Pelican Pelecanus
rufescens, Pectoral Sandpiper Calidris melanotos, Yellow-browed Warbler Phyl-
loscopus inornatus, Red-breasted Flycatcher Ficedula parva, Collared Fly-
catcher Ficedula albicollis.

1 GOB Mallorca. C. de Can Verí, 1, 3r. 07001 Palma

Aquest és el onzè informe anual
que presenta el Comitè de Rareses Orni-
tològiques del GOB a Balears. S’hi pre-
senten 5 registres relatius a l’any 2001,
però se n’inclouen també tres de 2000 i
un altre de 1991, tots ells coresponents a
7 espècies. El percentatge d’homologa-
ció d’enguany ha estat d’un 78%, igual a

la mitjana d’anys anteriors. L’informe
ha homologat observacions de les
següents espècies, sel⋅la marbrenca
Marmaronetta angustirostris, esmerla
Falco columbarius, llambritja becver-
mell Sterna caspia, cucui reial Clamator
glandarius i busqueret xerraire Sylvia
curruca.
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En l’avaluació dels registres del
present informe han intervingut Jordi
Muntaner, Manuel Suárez, Maties
Rebassa, Joan Carles Montaner, i
Miguel McMinn. Com en anys anterio-
rs, de coordinador ha actuat, Carles
López-Jurado. Per altra banda, sentim
haver de comunicar la baixa de Joan
Carles Montaner i Manuel Suárez des-
prés d’haver assolit el període màxim de
quatre anys. De cara a les inevitables i
convenients renovacions del Comitè, us
agrairíem que presentàssin candidatures
raonades al seu coordinador, sempre per
escrit. Gràcies a tots ells i a tots els
observadors que han volgut comunicar
les seves dades.

També s’hi inclouen a títol infor-
matiu, 9 observacions a Balears corres-
ponents a 7 espècies homologades pel
Comité de Rarezas de la Sociedad
Española de Ornitología (CR-SEO),
publicades en el seu darrer informe
número 16 corresponent a 1999 (DE

JUANA, 2001), en què destaquen dos re-
gistres homologats per primera vegada a
les Balears, l’ibis sagrat Threskiornis
aethiopicus, i la tórtera del Senegal
Streptopelia senegalensis. La resta d’ob-
servacions són el pelicà rosat Pelecanus
rufescens, corriol pectoral Calidris
melanotos, ull de bou de dues retxes
Phylloscopus inornatus, menjamosques
barba-roja Ficedula parva, menjamos-
ques 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 2001 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
2000, volum 15: 199-200.

MODIFICACIÓ DE LA LLISTADE
RARESES

El Comitè de Rareses ha decidit a
partir del gener de l’any 2001 ampliar la
seva area d’actuació a totes les illes, és a
dir, passa a denominar-se Comitè de
Rareses de Balears, per aquest motiu la
llista de rareses es única per a totes les
illes, i ha hagut de consensuar-se de nou,
en conseqüència s’ha modificat a la
baixa, i han sortit de la llista la miula
Athene noctua i el capsigrany reial ibè-
ric Lanius meridionalis.

Darrerament el Comitè creu conve-
nient retirar de la llista, amb aplicació a
partir del gener de 2002, la sel⋅la mar-
brenca, en vista de l’evolució recent pro-
duïda en l’acumulació de registre, a
causa sobretot al fet que als darrers anys
se n’ha pogut comprovar la nidificació a
s’Albufera de Mallorca, el seu estatus a
Balears ja sembla que és prou clar.

D’altra banda s’inclouen a la llista
de rareses dues noves espècies que es
mencionen per primera vegada a
Balears, l’ibis sagrat, i la tórtera del
Senegal. En aquestes espècies, com a les
altres, el Comitè admetrà a estudi regis-
tres de qualsevol any sempre que esti-
guin convenientment documentats.

PRESENTACIÓ DE L’INFORME

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

— S’inclouen les 110 espècies i 4
subespècies que estan considerades rare-
ses a Balears, de les quals 86 espècies i
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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
considerades segures.

— La xifra entre parèntesis que
figura a continuació del nom de l’ espè-
cie indica els registres/exemplars homo-
logats ja pel Comitè: 1) d’anys anteriors
a 2001; 2) de 2001. En el cas del CR-
SEO, els comptadors de registres fan
referència als conjunts d’Espanya penin-
sular-illes Balears (PB), i illes Balears.

— A cada registre les dades s’orde-
nen 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 tro-
bat mort, i si es conserva i on; també si
se’n disposen 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 2001.

— La seqüència taxonòmica segui-
da és la de VOOUS (The List of Birds of
the Western Palearctic, 1978).

— 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 con-
tingudes a l’informe correspon als dife-
rents observadors, que hauran de ser
esmentats com autors a la bibliografia,
recomanam la referència següent:
AUTOR/S. In: López-Jurado, C. i CRB-
GOB. 2001. “Rareses ornitològiques a

Balears. Informe de 2001”. Anuari
Ornitològic de les Balears, 2001. Vol.
16. GOB. Palma.

LLISTADELS REGISTRES
HOMOLOGATS
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Cabussó petit (1/2, 0/0)

���������	������
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Cabussó (0/0, 0/0)

���������	���������

Cabussó gros (0/0, 0/0)

����� ������������������������ ��

Soterí gris (0/0, 0/0)

����� ���������!��"#����
$"#�

Soterí de coll blanc (CR-SEO, 1999: PB
42/66, 1/1; Balears 0/0, 0/0)

� "#%&%'�� �"#�������������

Baldritja capnegra (0/0, 0/0)

(������� ��� � � ���	� �  � ��)����

Petrell de Swinhoe (CR-SEO, 1999: PB
2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

� ���������� �"#�!�*"#%'�������� ��

Pelicà rosat (CR-SEO, 1999: PB 6/3,
1/1; Balears 1/1, 0/0)
1998:
Mallorca: Salobrar de Campos, l’exem-
plar assenyalat en l’informe anterior (A.
Stagg, Ardeola, 47: 143) es torna a veure
el 7 de desembre, n’hi ha fotografies (M.
Rebassa Beltrán, B. Ramis Ripoll i J.R.
Sunyer Rullán), i potser el mateix indi-
vidu a la propera illa de Cabrera.
Cabrera: en el port, els dies 7 i 8 de
desembre, n’hi ha fotografies (B. Gal-
mes).
(Àfrica al sud del Sáhara). Origen des-
conegut (DE JUANA, 2001).
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+�,�-/.�0�1�2�3#-�4�2�0!5�.�6,�2�387�2�9�:#0

Ibis sagrat (CR-SEO, 1999: PB 4/5, 1/1;
Balears 0/0, 1/1)
1999:
Mallorca: Albufera de Mallorca, un
adult el 21 de setembre (P. Vicens i
Siquier), sembla que entre el 17 de juliol
de 1999 i almenys el 16 de marzo de
2001 (J. Salvador Aguilar).

(Àfrica subsaharia i Madagascar).
Origen desconegut. Primera observa-
ció per a Balears, aparentment d’origen
no natural. La població francesa no
deixa de créixer i, a més, a la Bretanya
ya compta amb parelles o colònies en
els departaments de Charente-Maritime
i Loire-Atlantique (DUBOIS et al., 2000).

;�<�5�65�<�.�5	5�<�=#5

Becplaner africà (CR-SEO, 1999: PB
2/2, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

>�?#@ 4�:#0!3#<�3#-

Cigne mut (CR-SEO, 1999: PB 14/33,
2/5; Balears 1/8, 0/0).

A 4�0�.�-CB'5�=#5�<�2�0

Oca del camp (1/1, 0/0)

A 4�0�.�-C5�<�=#2�B'-�3#4�0

Oca carablanca (4/6, 0/0)

A 4�0�.�-C.�- ? 6,�-�387D:#0

Oca petita (CR-SEO, 1998: PB 2/2, 0/0;
Balears 1/1, 0/0)

EF-�5�4�65	<�.�:#9�387�0�2�0

Oca de galta blanca (0/0, 0/0)

+G5�H#3#-�4�5	B'.�-�-*: @ 2�4�.�5

Ànnera canyella (CR-SEO, 1999: PB
42/91, 3/7; Balears 4/18, 0/0)

A 4�5�0�H#2�0�9�3#-�0

Sel⋅la alablava (CR-SEO, 1999: PB
19/21, 2/21; Balears 2/3, 0/0)

IJ5�-�K�5�-�3#4�.�6$65	5�4 @ :#0�6L2�-�3#0�6-�2�0

Sel⋅la marbrenca (12/52, 1/2)
Mallorca, s’Albufera de Mallorca, fins
dos exemplars del 20 d’abril al 14 de
maig (A. Stagg).

(Paleàrtic). El seu estatus a Balears
és de migrant rar, estival accidental amb
la cria comprovada el 1967 al Salobrar
de Campos (observació prèvia al Comi-
tè), i 1997, 1998 i 1999 a s’Albufera de
Mallorca.

AM? 6, ? 5	K�5�-�2�<�5

Moretó cabussó (1/2, 0/0)

> <�5�4 @ :#<�5	, ? .�K�5�<�2�0

Ànnera glacial (2/3, 0/0)

IJ.�<�5�4�2�6$65	4�2 @ -�5

Negreta (4/6, 0/0)

IJ.�<�5�4�2�6$65	B�:#0�9�5

Ànnera fosca (0/0, 0/0)

E�:#9�.�7�,�5�<�5	9�<�5�4 @ :#<�5

Ànnera d’ulls grocs (1/1, 0/0)

> 2�-�9�:#0!K�5�9�-/3�:#-*:#0

Arpella pàl⋅lida (CR-SEO, 1999: PB
3/3, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

AFN :#2�<�5O7�3#K�5�-�2�4�5

Àguila pomerània (CR-SEO 1999: PB
1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

AFN :#2�<�5	9�,�- ? 0�5�.�63#0

Àguila reial (0/0, 0/0)

P�2�.�-�5�5�.�6$:#0!B'5�0�9�2�5�6$:#0

Àguila coabarrada (4/4, 0/0)

QM5�<�9�3O9�3#<�:#K�=#5�-�2�:#0

Esmerla (15/15, 1/1)
Mallorca, s’Albufera, un exemplar el 24
de novembre (M. Rebassa).
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Foto 1. Tórtera del Senegal Streptopelia senegalensis (Laughing Dove). Son Roqueta, Palma
(Mallorca), setembre 1999. Foto: Jordi Muntaner.

Foto 2. Cucui reial Clamator glandarius (Great Spotted Cuckoo). Sant Josep (Eivissa),
exemplar de segon any, març 2001. Foto: Oliver Martínez.
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(Holàrtic). Dates extremes publica-
des, pas prenupcial darrer registre el 4
d’abril; pas postnupcial, primer el 30 de
setembre.

RMS�T�U�VOW#X�S�Y�Z�X�U�[#\

Falcó llaner (CR-SEO, 1999: PB 5/5,
0/0; Balears 0/0, 0/0)

]�V#Y�^�S�_�SO`�S�Y*a�S

Rascletó (2/2, 0/0)

]�V#Y�^�S�_�SO`D[#\�X�T�T�S

Rasclet petit (1/1, 0/0)

b Y/c�d�U�Y�c�d

Guàtlera maresa (2/2, 0/0)

e�[#Y�_�X�d�\�f�T�a�S�gX�U�S

Guàtlera andalusa (0/0, 0/0)

h T�S�Y/c�V#T�S	_�V#Y*i#Z�S�_�_�X

Guatlereta d’ala negra (CR-SEO, 1999:
PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

b�j S�Y�S�i#Y�X�[#\!Z�V#Y�X�_�c�T�T�[#\

Fuell de collar (4/7, 0/0)

klS�_�c�T�T�[#\�m�Y/c�m�S�Y�X�[#\

Juia gregària (CR-SEO, 1999: PB 11/11,
0/0; Balears 1/1, 0/0)

b S�T�X�i#Y�X�\!n�[#\�U�X�U�V#T�T�X�\

Corriol coablanca (CR-SEO, 1999: PB
10/10, 0/0; Balears 0/0, 0/0)

b S�T�X�i#Y�X�\!Z�c�T�S�_�V�gV#\

Corriol pectoral (CR-SEO, 1999: PB
79/88, 9/9; Balears 3/4, 1/1)
1999:
Mallorca: parc natural de s’Albufera, un
jove del 16 al 20 de setembre (J. Yates;
G. Hearlf).

(Amèrica del nord). Quart registre
per a les Balears (de JUANA, 2001).

b S�T�X�i#Y�X�\!Z�S�Y�X�gX�Z�S

Corriol fosc (0/0, 0/0)

eMY'f�_#m�X�gc�\!\�[#W#Y*[#n'X�U�V#T�T�X�\

Corriol rogenc (CR-SEO, 1999: PB
16/17, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

h S�T�T�X�_�S#m�VOZ�c�i#X�S

Cegall reial (CR-SEO, 1999: PB 5/7,
0/0; Balears 4/6, 0/0)

eMY�X�_#m�S	Z�c�T�S�_�V#T�c�[#U�S

Camagroga grossa (CR-SEO, 1999: PB
3/3, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

eMY�X�_#m�S	n'T�S�a�Xo`�c�\

Camagroga (CR-SEO, 1999: PB 22/22,
2/2; Balears 1/1, 0/0)

p�c�_�[#\!U�X�_�c�Y/c�[#\

Xivitona cendrosa (CR-SEO, 1999: PB
21/22, 2/2; Balears 2/2, 0/0)

qJX�U�Y�V8`�S�T�S�Z�S j X�Z�S�_�gV8`D[#\

Corriol camallarga (CR-SEO, 1999: PB
1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

] j S�T�S�Y�V8`D[#\�gY�X�U�V#T�V#Y

Escuraflascons de Wilson (CR-SEO,
1999: PB 7/7, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

] j S�T�S�Y�V8`D[#\!T�V#W#S�g$[#\

Escuraflascons (2/2, 0/0)

r gc�Y�U�V#Y�S�Y�X�[#\�`�V#Z�SsY�X�_�[#\

Paràsit coaample (1/1, 0/0)

r gc�Y�U�V#Y�S�Y�X�[#\�`�S�Y�Ss\�X�gX�U�[#\

Paràsit (4/4, 0/0)

r gc�Y�U�V#Y�S�Y�X�[#\!T�V#_#mtX�U�S�[�i�[#\

Paràsit coallarga (CR-SEO, 1999: PB
20/25, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

u�S�Y*[#\!U�S�_�[#\

Gavina cendrosa (8/9, 0/0)
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v�w�x*y#z!w�x|{�}�~��w��$y#z

Gavina de cames roses (1/1, 0/0)

v�w�x*y#z!��w�x���~�y#z

Gavinot (0/0, 0/0)

� �}�x�~�w	��w�z�����w

Llambritja becvermell (4/4, 2/2)
Mallorca, s’Albufera, un adult l’11 d’a-
bril (A. Stagg). Un adult el 31 d’agost
(A. Sastre).

(Holàrtic, Afrotropical i Australà-
sia). En previs anuaris n’hi ha 13 obser-
vacions sempre d’un exemplar, totes
pertanyents a Mallorca. La majoria dels
registres són a l’estiu, dates extremes:
pas prenupcial, primera observació l’11
d’abril i darrera el 14 d’abril, pas pos-
tnupcial, primer el 2 de juliol i darrer el
26 d’octubre. El seu estatus a Mallorca i
les Pitiüses és de migrant rar.

� �}�x�~�w	�#}�~#{�w���}�~�z���z

Llambritja bengalí (1/1, 0/0)

�Mx���w	w�w��o{�}

Pingdai de bec prim (0/0, 0/0)

��� ��y#���#w � }�~�w�z

Xixell (0/0, 0/0)

� �x/}��D� � ��}�����w	z�}�~�}�{�w���}�~�z���z

Tórtera del Senegal (CR-SEO, 1999: PB
3/3, 2/2; Balears 1/1, 0/0)
1998 i 1999:
Mallorca: Son Roqueta (Palma), un
adult, n’hi ha fotografies, 23 d’agost de
1998 i des de maig de 1999 fins, com a
mínim, 18 de novembre (J. Muntaner
Yangüela)(vegeu-ne foto 1).

(Àfrica i suroest d’Asia). Origen
desconegut. L’exemplar de Palma de
Mallorca, freqüentant zones enjardina-
des i cantant nombrosos dies ...(de
JUANA, 2001).

� ��w���w�� � x�{���w�~��#w�x���y#z

Cucui reial (3/3, 1/1)
Eivissa, carretera de ses Salines (Sant
Josep), un exemplar de segon any trobat
exhaust, hores després va morr, el 3 de
març (A. Garcia i O.Martínez)(vegeu-
ne foto 2).

(Afrotropical). Segon registre
homologat per a Eivissa. A Balears el
seu estatus és d’accidental. Dates extre-
mes, pas prenupcial primer i darrer
registre el 3 de març i 6 d’abril; pas pos-
tnupcial, tan sols una observació l’11 de
juny.

��� ��������y#z!w���}�x�����w�~�y#z

Cucui becgroc (CR-SEO, 1999: PB 1/1,
0/0; Balears 1/1, 0/0)

� ���}�~�}�~ � ���$y#w

Miula (10/11, 0/0)

� w#��x�����y#�o{�y#z!x*y#�'��� � ������z

Siboc (2/2, 0/0)

� w���w�~��#x�}�����w	x�y#�'}�z���}�~�z

Terrolot de prat (1/2, 0/0)

vFy#����y#��w	w�x�� � x/}�w

Cotoliu (1/1, 0/0)

� ��� � ��w�~�}�z!����~����$y#x*y#z

Terrolot cuabarrat (CR-SEO, 1999: PB
1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

� ~����y#zJx�������w�x*�#�
(abans titina gros-

sa A. novaeseelandiae)
Titina de Richard (CR-SEO, 1999: PB
42/139, 1/2; Balears 11/20, 0/0)

� ~����y#z!� � �8{�z � ~��

Titina d’esquena olivàcia (CR-SEO,
1999: PB 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

� ~����y#z���}��x � z�y#z

Titina d’aigua (3/3, 0/0)
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�J��������������	������/���#���

Titina citrí (CR-SEO, 1999: 12/12, 0/0;
Balears 2/2, 0/0)

� ��������������������¡ ����������������

Coadreta (8/8, 0/0)

¢ ��£���£¤���F�¥�¦�|��§¨��£��|���ª©«���|��£��G¬
����#���

Coablanca rossa subespècie oriental
(CR-SEO, 1999: 1/1, 0/0; Balears 1/1,
0/0)

¢ ��£���£����������#��#���

Mèl⋅lera coablanca (0/0, 0/0)
®��#��#����������	��#������£����#��¯#���

Boscaler (1/1, 0/0)

° �����#����§�������#��§������¯#�����#���

Boscarla d’aigua (0/0, 0/0)

° �����#����§�������#��§�����#��������

Boscarla menjamoscards (CR-SEO,
1999: PB 4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

±��o§M§��#��������§���������¯#�

Bosqueta pàl⋅lida (15/18, 0/0)
²�³ ��´����	����£����������£��!����µ#�������������

Busqueret garriguer, subespècie orien-
tal (CR-SEO 1999: PB 1/1, 0/0; Balears
1/1, 0/0)

²�³ ��´����	���#�*���£������

Busqueret emmascarat (4/4, 0/0)

²�³ ��´����	£������#�����

Busqueret falcó-torter (CR-SEO, 1999:
PB 2/2, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

²�³ ��´����	��#���*#���

Busqueret xerraire (20/21, 0/0)
2000:
Cabrera, dos exemplars juvenils captu-
rats per a anellament i fotografiats, 12 de

setembre (J. Bonnín, M. Cuadrado, V.
López)(vegeu-ne foto 3).

(Paleàrtic). Dates extremes, pas
prenupcial primer i darrer registre el 20
i 30 d’abril; pas postnupcial, primer l’11
de setembre i el darrer el 15 d’octubre.
El seu estatus és de migrant rar a
Mallorca i les Pitiüses.

¶�� ³ �����#�����8§D#��§����#�/�� �#��#�

Ull de bou reietó (CR-SEO, 1999: PB
2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

¶�� ³ �����#�����8§D#�!��£��#��£����$#�

Ull de bou de dues retxes (CR-SEO,
1999: PB 18/18, 3/3; Balears 7/7, 1/1)
1999:
Menorca: Ferreries, Cala Galdana, un
exemplar el 29 d’octubre (G.J. Todd).

(Nord i est de Sibèria i Àsia cen-
tral). (de JUANA, 2001). Ja són vuit regis-
tres per a Baleares. Tots el registres són
del pas postnupcial, concretament són
d’octubre, entre el dia 4 i el 31.

¶�� ³ �����#�����8§D#�!������·�����¸��

Ull de bou de Schwarz (CR-SEO, 1999:
PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

¶�� ³ �����#�����8§D#�!���#��� ³ µ#����¹�����������

Ull de bou, subespècie de Sibèria (CR-
SEO, 1999: 9/9, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

ºM������¯�#���O§����*´��

Menjamosques barba-roja (CR-SEO,
1999: PB 13/13, 3/3; Balears 4/4, 2/2)
1999:
Cabrera, un exemplar de primer hivern,
capturat per a anellament, n’hi ha foto-
grafies, 13 d’octubre (R. Escandell i
J.M. González Mulet)(vegeu-ne foto 4).
Mallorca, vall de Bóquer (Pollença),
una femella/primer hivern, 15 d’octubre
(A.J. Swann).

(Europa central i oriental, i Àsia)
(DE JUANA, 2001). Set registres per a
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Foto 3. Busqueret xerraire Sylvia
curruca (Lesser Whiteethroat).

Cabrera, juvenil, setembre 2000.
Foto: Jaume Bonnin.

Foto 4. Menjamosques barba-roja Ficedula parva (Red-breasted Flycatcher). Cabrera,
exemplar de primer hivern, octubre 1999. Foto: Juan Miguel González.
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Balears i el primer per a Mallorca. Les
dades extremes són en el pas prenupcial,
tan sols una el 15 de maig. Pas postnup-
cial, del 28 de setembre fins el 15 d’oc-
tubre.

»M¼�½�¾�¿�À#Á�Â	Â�Á�Ã#¼�½�Ä#Á�Á�¼�Å

Menjamosques de collar (CR-SEO,
1999: PB 23/23, 1/1; Balears 16/16, 1/1)
1999:
Mallorca, port de Pollença, un mascle,
21 d’abril (K. Wood).

(Europa central i oriental i part de
Turquia, el Caucas i Iran)(DE JUANA,
2001). N’hi ha ja 17 registres a Balears i
també de primaverals, com tots els que
s’han homologats a les illes (dates extre-
mes: 7 d’abril i 15 de maig).

Æ ¾�Ç�¼�ÈÉ�Â�Á�Ä#Å!½�Â�À�¿#Â�È$À#Å

Coaric (1/2, 0/0)

Ê�Â�Ë*À#Å!Â�È¾�Ë

Ferrerico petit (1/1, 0/0)

ÌM¼�½�É�Ä�¿#Ë�Ä#Í�Â	Í�À#Ë�Â�Ë�¼�Â

Pela-roques (0/0, 0/0)

Î�Â�Ï�¼�À#Å!¼�Å�Â�Ã#¾�Á�Á�¼�Ï�À#Å

Capsigrany pàl·lid (CR-SEO 1999: PB
2/2, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Î�Â�Ï�¼�À#Å!½�Ä#Á�Á�À#Ë�¼�Ä

Capsigrany d’esquena roja (26/30, 0/0)

Î�Â�Ï�¼�À#Å!Í�¼�Ï�Ä#Ë

Capsigrany gris petit (0/0, 0/0)

Î�Â�Ï�¼�À#Å!¾�Ð�½�À#Ã#¼�ÈÄ#Ë

Capsigrany reial (1/1, 0/0)

ÎsÂ¦Ï¦¼/ÀÑÅÒÍÓ¾ÔËl¼/¿�¼ÕÄÑÏ¦Â¦ÁÕ¼ÕÅ
(abans L.

excubitor meridionalis)
Capsigrany reial ibèric (1/1, 0/0)

Î�Â�Ïs¼�À#ÅC¾�Ð�½�À#ÃÔ¼�ÈÄ#Ë�ÖÍ×¾�Ë�¼�¿#¼ØÄ#Ï�Â�Á�¼ØÅ

Capsigrany reial/reial ibèric(2/2, fins a
1999 sense aportar ssp)

Î�Â�Ï�¼�À#Å!Å�¾�Ï�Â�ÈÄ#ËCÏ�¼�Á�Ä�È¼�½�À#Å

Capsigrany, subespècie asiàtica (CR-
SEO, 1999: 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Î�Â�Ï�¼�À#Å!Ï�À#Ã#¼�½�À#Å

Capsigrany emmascarat (CR-SEO,
1999: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Ê�Ù�Ë�Ë�É�Ä#½�Ä#Ë�Â�Ð!Ç�Ë�Â�½�À#Á�À#Å

Gralla de bec groc (0/0, 0/0)

Ê�Ù�Ë�Ë�É�Ä#½�Ä#Ë�Â�Ð!ÚMÙ�Ë�ËÛÉ�Ä#½�Ä#Ë�Â�Ð

Gralla de bec vermell (4/7, 0/0)

Ü Ä#Ë*Ý�À#Å!Í�Ä#Ï�¾�¿�À#Á�Â

Gralla (0/0, 0/0)

Ü Ä#Ë*Ý�À#Å!Þ'Ë*À8Ç�¼�Á�¾�Ç�À#Å

Gralla pelada (0/0, 0/0)

Ü Ä#Ë*Ý�À#Å!½�Ä#Ë�Ä#Ï�¾

Corb foraster (0/0, 0/0)

ß È$À#Ë�Ï�À#Å�À#Ï�¼�½�Ä#Á�Ä#Ë

Estornell negre (3/3, 0/0)

Ê�Â�Å�Å�¾�ËCÉ�¼�Å�Ú�Â�Ï�¼�Ä#Á�¾�Ï�Å�¼�Å

Gorrió foraster (4/5, 0/0)

àJÄ#Ï�È¼�Þ'Ë�¼�Ï#Ç�¼�Á�Á�Â	Ï�¼�Ý�Â�Á�¼�Å

Gorrió d’ala blanca (7/11, 0/0)

ß ¾�Ë�¼�Ï�À#Å!½�¼�ÈË�¼�Ï�¾�Á�Á�Â

Verderol menut (4/4, 0/0)

Ü Â�Ë*¿�À#¾�Á�¼�Å!Þ'Á�Â�Í�Í�¾�Â

Passerell golanegre (CR-SEO, 1999: PB
2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

á�À#½�Â�Ï�¾�È¾�Å�Ç�¼�ÈÉ�Â#Ç�¼�Ï�¾�À#Å

Pinsà trompeter (7/7, 0/0)
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â�ã�ä'å�æ�ç#ã�è�é#ê!ë�ä'ì�íî�ä�ï�ð�é#ê

Pinsà carminat (CR-SEO, 1999: PB
18/18, 0/0; Balears 11/11, 0/0)

ñ�ò ë�è�íä�æ8å�î�ë�ð�ã�ó�ð�ï�ô�ã ò ï�ê

Hortolà blanc (1/1, 0/0)

õFö�÷ ë�ä�ï�ø�ã	è�ï�íä�ï�ð�ë ò�ò ã

Hortolà groc (2/2, 0/0)

õFö�÷ ë�ä�ï�ø�ã	è�ï�ã

Hortolà negre (1/2, 0/0)

õFö�÷ ë�ä�ï�ø�ãOåDé#ê�ï ò�ò ã

Hortolà petit (CR-SEO, 1999: PB 17/17,
0/0; Balears 4/4, 0/0)

õFö�÷ ë�ä�ï�ø�ã	ã�é#ä/ë�æ ò ã

Hortolà caranegre (CR-SEO, 1999: PB
2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

õFö�÷ ë�ä�ï�ø�ã ö ë ò ã�ð�æ#è�ë�å�î�ã ò ã

Hortolà capnegre (CR-SEO, 1999: PB
8/8, 1/1; Balears 3/3, 0/0)

LLISTADELS REGISTRES
NO HOMOLOGATS

2000:
Gavia stellata, cabussó petit. Badia de
Pollença (Mallorca), cinc exemplars
adults (en falta descripció).
1997 CR-SEO:
Falco cherrug, falcó sagrat. Vall de
Bóquer (Pollença, Mallorca), un exem-
plar el 6 de setembre (la descripció, un

poc superficial, presenta trets que no
concorden amb Falco cherrug i, pel
contrari, fan pensar en la possibilitát que
sigui un jove de falcó Falco peregrinus).
1998 CR-SEO:
Buteo rufinus, aligot gros, embassament
de Cúber (Escorca, Mallorca), un exem-
plar, 28 d’abril (descripció insuficient).
1991:
Sterna dougallii, llambritja rosada.
S’Albufera de Mallorca, un exemplar el
20 d’abril (la descripció no exclou altres
espècies paregudes).
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