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ReSUM.- Novetats ornitològiques de 2009. S’inicia l’any amb la hivernada
per primera vegada d’un exemplar de rossinyol gros Acrocephalus arundinaceus
el 2 de gener a s’Albufera de Mallorca. el dia 7, els efectes d’una invasió d’ai-
re fred del nord se deixaren sentir amb la trobada d’un exemplar mort de bal-
dritja mediterrània Puffinus yelkouan a la platja de Son Real (Santa Margalida).
També al port de Palma es presentà un exemplar de la subespècie de xàtxero
blanc Motacilla alba yarrellii el dia 10. 

A Menorca, a final de mes es detectà la hivernada d’una raresa, un sit groc
Emberiza citrinella a Biniparratx Vell (Sant lluís). 

febrer. A Mallorca, a primers de mes es veu una raresa, la gavina cama-
groga Larus cachinnans de primer hivern al port de Palma. els efectes d’un tem-
poral de mestral es deixa sentir amb la trobada d’un exemplar mort de gavina de
tres dits Rissa tridactyla. També destaca la hivernada d’un capsigrany reial ibè-
ric Lanius meridionalis el dia 14 a la garriga de Cales de Mallorca. i la darrara
cita de gralla de bec vermell Pyrrhocorax pyrrhocorax hivernant fou el 21-ii al
puig de Massanella. 

març. A Mallorca, s’inicia el mes amb una raresa, un gavinot Larus mari-
nus al port de Palma. en pas prenupcial es veu: el dia 12 el primer paràsit gros
Stercorarius skua aconseguint un rècord tant de cites amb 11, com d’exemplars
amb 17 ocells tots al freu d’eivissa; el dia 23 un exemplar de la subespècie de
gavina fosca Larus fuscus graellsii al cap de Formentor (Pollença); i el dia 27
una titina groga de la subespècie Motacilla flava flavisima i un altre de Motaci-
lla flava thunbergi ambdós a s’Albufera. 

A Cabrera, es veu en migració un altre paràsit gros el dia 20 al freu, i també
una raresa amb un busqueret xerraire Sylvia curruca el dia 28. 

A Menorca, es troba ferit un rascletó Porzana parva a Sant lluís. en pas el
primer ull de bou ibèric Phylloscopus ibericus és anellat a Son Saura del Nord
(Ciutadella). 

abril. A Mallorca, s’ha constatat la reproducció d’una colla de milana Mil-
vus milvus, que surà 1 poll, al Parc Natural de la Península de llevant, uns 30
anys després de la seva desaparició a la zona. Possible cria d’arpella Circus
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aeruginosus al Salobrar de Campos. A s’Albufera es veuen dos exemplars de
titina gola-roja Anthus cervinus i un mascle de boscaler Locustella luscinioides
amb pautes territorials a finals d’abril. 

A Cabrera, es veuen dues rareses, un pinsà trompeter Bucanetes githagi-
neus del 18 al 24 d’abril, i una bosqueta pàl·lida Hippolais opaca el 28 d’abril
és anellada. 

A sa dragonera, s’homologa pel Comitè de Rareses el primer registre de
gralla Corvus monedula. 

A Menorca, es troba mort el 10 d’abril un cadafet Fratercula árctica a Santa
Teresa. A l’Albufera des Grau es veu el dia 14 una titeta gola-roja Anthus cer-
vinus. També s’observen dues rareses, una àguila pomerània Aquila pomarina a
Santa Barbara (Ciutadella), i dos mascles de titeta citrina Motacilla citreola a
diferents localitats a Maó i es Mercadal. 

A l’illa de l’Aire (Sant lluís), per primera vegada se cita el becgròs Coc-
cothraustes coccothraustes a aquesta illa amb l’anellament de 5 exemplars entre
el 3 i 12 d’abril. i dues rareses anellats el mateix dia 18, un busqueret emmas-
carat Sylvia hortensis, i una bosqueta pàl·lida Hippolais opaca. 

A l’illa d’en Colom (Maó), una raresa un siboc Caprimulgus ruficollis és
anellat. 

A sa Conillera (Sant Josep), s’observa una raresa, un enganyapastors
emmascarat Sylvia hortensis el 16 d’abril. 

A Formentera, un mascle d’hortolà petit Emberiza pusilla es va anellar a
Can Marroig. 

maig. A Mallorca, per primera vegada es troba un niu de busqueret coallarg
Sylvia balearica a s’Albufera. 

A sa dragonera, destaca el màxim de 35 exemplars d’esparver Hieraaetus
pennatus en migració cap a Mallorca el 19 de maig. 

A Menorca, dues espècies nidifiquen per primera vegada a l’illa, es tracta de
l’ànec de bec vermell Netta rufina amb l’observació d’una femella amb 9 polls
el 21 de maig a lluriac i Tirant (es Mercadal), i de l’àneda griseta Anas strepe-
ra amb la trobada d’una femella amb 7 polls el dia 29 a l’Albufera des Grau. de
l’àneda blanca Tadorna tadorna han nidificat dues parelles que han criat 20
polls, es tracta de la segona vegada que cria a l’illa. i es publiquen per primera
vegada dades de nidificació d’estornell negre Sturnus unicolor criant a Son
Quim (Ciutadella). 

A l’illa de l’Aire, destaca l’anellament de tres rareses, un busqueret xerrai-
re, i un busqueret emmascarat Sylvia hortensis, i un capsigrany roig Lanius
collurio. També s’hi va veure en pas el primer gaig blau Coracias garrulus l’u
de maig. 

A sa Conillera, s’anella una altra vegada un mascle d’enganyapastors
emmascarat el 2 de maig. 

A Formentera, s’anella una raresa, un siboc Caprimulgus ruficollis. 
Juny. A Mallorca, segona cita de nidificació de l’ull de bou Phylloscopus

collybita amb la trobada d’una colla amb un pollet volander el 20 de juny en
aquesta ocasio a Cùber (escorca). enguany hi ha tres cites de xoriguer petit
Falco naumanni al Salobrar de Campos del 21 de juny fins al 12 de juliol. des-
taca el màxim de 200 exemplars de falcó marí Falco eleonorae caçant insectes
el dia 9 a Son Fe i Son Siurana (Alcúdia). es troba a l’illot de na Moltona un
híbrid de Larus audouinii x Larus melanocephalus el dia 10. També s’observa
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la subespècie de gavina fosca Larus fuscus fuscus el 20 de juny amb anella de
Noruega. 

Juliol. A Mallorca. Única cita de cucui reial Clamator glandarius d’un
exemplar el 2 de juliol al Salobrar de Campos. el voltor lleonat Gyps fulvus en
el seu segon any de recolonització de l’illa, s’observà un màxim de 52 exemplars
l’u de juliol al puig des Teix. 

A sa dragonera, destaca un nou rècord de la gavina comuna Larus micha-
hellis, una de les anellades a abril a l’illa, es va veure per primera vegada a
Anglaterra a juliol, la distància recorreguda és de 1.483 km, essent un dels des-
plaçaments més llargs realitzat per una gavina de Balears. 

A Menorca, se rep la segona cita de baldritja petita Puffinus yelkouan, exem-
plar ingressat en un centre de recuperació de fauna i després alliberat. 

agost. A Mallorca, durant el pas postnupcial, es va veure un màxim histò-
ric de garsa de mar Haematopus ostralegus amb 32 ex. el 21 d’agost a s’Albu-
fera. Nova localitat de nidificació per a la boscarla de canet Acrocephalus scir-
paceus al torrent de Santa Ponça (Calvià). Nova localitat de cria de ropit Erit-
hacus rubecula a la comuna de Bunyola amb l’observació d’un jove. enguany
hi ha tres cites de fuell de collar Charadrius morinellus dos a l’agost, amb un
exemplar al puig des Vent i l’altre al puig des Teix, i dos exemplars a ses planes
den Cabrit (Andratx) però en setembre. 

setembre. A Mallorca, a principi de mes hi hagué una nova observació de
la subespècie de falcó Falco peregrinus calidus a s’Albufera. Cita de parasitis-
me, d’un mascle d’oriol Oriolus oriolus que és depredat per un falcó marí i al
seu torn li és robat per un falcó Falco peregrinus al cap de Formentor. en el pas
postnupcial, hi ha dues observacions de capsigrany reial ibèric Lanius meridio-
nalis, una al cap de ses Salines i l’altra a l’Albufereta. 

octubre. A Mallorca, destaquen dos registres de la rara gavina atlàntica
Larus argentatus el 27 d’octubre i el 21 de noviembre ambdós al port de Palma. 

A Cabrera, se pogueren veure fins a 13 rareses pertanyents a 10 espècies
dins d’aquest mes. Un cotoliu Lullula arbórea és anellat el 16 d’octubre, un bus-
queret xerraire anellat el dia 5, una femella de busqueret carritxer Sylvia cons-
picillata del 6 a l’11 d’octubre, tres ulls de bou de dues retxes Phylloscopus inor-
natus del 6 al 17 d’octubre, un ull de bou de Schwarz Phylloscopus schwarzi
anellat el dia 30, un ull de bou de la subespècie Phylloscopus collibita tristis des
del 16 d’octubre fins a final de mes, un menjamosques de collar Ficedula albi-
collis vist el 9 i 10 d’octubre, un hortolà groc Emberiza citrinella el dia 26, un
hortolà petit els dies 16, 17 i 26 d’octubre, i també es va veure una tórtora de
Senegal Streptopelia senegalensis. 

A Menorca, es troba desorientat un rasclet petit Porzana pusilla a una plaça
de Ciutadella. 

novembre. A Mallorca, un màxim de 400 exemplars de passerell Cardue-
lis cannabina el 21 de novembre a la colgada al port de Palma. Una altra raresa
en aquest cas es tracta d’un mascle adult d’hortolà blanc Plectrophenax nivalis
a la Colònia de Sant Pere (Artà). 

A sa dragonera, un cotoliu és anellat a novembre. 
A eivissa, trobat un exemplar mort de voltor lleonat a la platja des Codolar

el 19 de novembre. 
desembre. A Mallorca, el darrer dia de l’any es veu el segon mascle d’hor-

tolà blanc a Sineu.
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SUMMARY.- Ornithological highlights from 2009. The year began with the
first known winter record for great reed warbler Acrocephalus arundinaceus:
one on 2nd January at s’Albufera de Mallorca. On 7th, the effects of an incur-
sion of cold air from the north made itself felt with the finding of the corpse of
a Yelkouan shearwater Puffinus yelkouan on the beach at Son Real (Santa Mar-
galida). Meanwhile, a pied wagtail Motacilla alba yarrellii was present in
Palma port on 10th. 

in Menorca, a rarity was detected at the end of the month in the form of a
yellowhammer Emberiza citrinella at Biniparratx Vell (Sant lluís). 

february. There was a rarity in Mallorca at the beginning of the month, a
first-winter Caspian gull Larus cachinnans in Palma port. The effects of a storm
from the north-west made itself felt with the finding of a dead kittiwake Rissa
tridactyla. There was a notable record of a wintering Southern grey shrike
Lanius meridionalis on 14th in the garrigue of Cales de Mallorca. The final
chough Pyrrhocorax pyrrhocorax record for the winter was on 21st on Puig de
Massanella. 

march. in Mallorca, the month began with a rarity, a great black-backed
gull Larus marinus at Palma port. Spring passage brought observations of: great
skua Stercorarius skua on 12th, the first of a record eleven sightings, including
a record count of 17 birds off ibiza; on 23rd a lesser black-backed gull of the
subspecies Larus fuscus graellsii at cap de Formentor (Pollença); and on 27th a
yellow wagtail of the subspecies Motacilla flava flavisima and another of the
form Motacilla flava thunbergi both at s’Albufera. 

At Cabrera, another migrating great skua was seen offshore on 20th and
there was a rarity in the form of a lesser whitethroat Sylvia curruca on 28th. 

in Menorca, a little crake Porzana parva was found injured at Sant lluís.
The first migrant iberian chiffchaff Phylloscopus ibericus was ringed at Son
Saura del Nord (Ciutadella). 

april. in Mallorca, a pair of red kites Milvus milvus were confirmed breed-
ing, raising one chick, at the Parc Natural de la Península de llevant some 30
years after their disappearance from the zone. There was a possible breeding of
Marsh harrier Circus aeruginosus at Salobrar de Campos. At s’Albufera two red-
throated pipits Anthus cervinus were seen and territorial behaviour of a male
Savi’s warbler Locustella luscinioides was detected at the end of month. 

At Cabrera, two rarities were seen, a trumpeter finch Bucanetes githagineus
from 18th to 24th and an olivaceous warbler Hippolais opaca, ringed on 28th. 

At sa dragonera, the first record for jackdaw Corvus monedula was accept-
ed by the Rarities Committee. 

in Menorca, a puffin Fratercula árctica was found dead on 10th at Santa
Teresa. At the Albufera des Grau a red-throated pipit Anthus cervinus was seen
on 14th. Two rarities were also seen, a lesser spotted eagle Aquila pomarina at
Santa Barbara (Ciutadella), and 2 male citrine wagtails Motacilla citreola in sep-
arate localities of Maó and es Mercadal. 

The illa de l’Aire (Sant lluís) recorded its first hawfinch Coccothraustes
coccothraustes for the isle, with five birds ringed between 3rd and 12th April.
Two rarities were also ringed, both on 18th, an orphean warbler Sylvia horten-
sis and an olivaceous warbler Hippolais opaca. 

On the illa d’en Colom (Maó), a raritiy in the form of red-necked nightjar
Caprimulgus ruficollis was ringed. 
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Sa Conillera (Sant Josep) had its rarity too, an orphean warbler Sylvia hort-
ensis on 16th. 

in Formentera, a male little bunting Emberiza pusilla was ringed at Can
Marroig. 

may. in Mallorca, a Balearic warbler Sylvia balearica nest was found for
the first time at s’Albufera. 

At sa dragonera, there was an impressive peak of 35 migrating booted
eagles Hieraaetus pennatus on 14th May. 

in Menorca, two species bred for the first time on the island: red-crested
pochard Netta rufina, a female with 9 ducklings on 21st at lluriac i Tirant (es
Mercadal); and gadwall Anas strepera, a female with 7 ducklings on 29th at the
Albufera des Grau. Two pairs of shelduck Tadorna tadorna raising 20 chicks
comprised the second breeding record for the island. And the first breeding
record for spotless starling Sturnus unicolor was published, nesting at Son Quim
(Ciutadella). 

On the illa de l’Aire, the highlight was the ringing of three rarities, a lesser
whitethroat Sylvia curruca, an orphean warbler Sylvia hortensis and a red-
backed shrike Lanius collurio. A migrating roller Coracias garrulus was also
seen, on 1st May. 

At sa Conillera, a further orphean warbler was ringed in 2nd May. 
in Formentera a rarity, red-necked nightjar Caprimulgus ruficollis was

ringed. 
June. in Mallorca, the second breeding record of chiffchaff Phylloscopus

collybita was confirmed with the finding of a pair with fledged chick on 20th
June, this time at Cuber (escorca). This year there were three sightings of less-
er kestrel Falco naumanni at Salobrar de Campos between 21st June and 12the
July. eleonora’s falcons Falco eleonorae peaked at an amazing 200 birds on 9th
at Son Fe and Son Siurana (Alcúdia). A hybrid Audouin’s x Mediterranean gull
Larus audouinii x Larus melanocephalus was found on the islet of Na Moltona
on 10th. A lesser black-backed gull of the subspecies Larus fuscus fuscus with
a Norwegian ring was also seen, on 20th. 

July. in Mallorca. The only sighting of great spotted cuckoo Clamator glan-
darius involved one bird on 2nd July at Salobrar de Campos. Griffon vultures
Gyps fulvus, in their second season of recolonisation of the island, peaked at 52
on 1st at Puig des Teix. 

From sa dragonera came a notable new record. A yellow-legged gull Larus
michahellis ringed in April on the isle was seen for the first time in england in
July. The distance covered was 1,483 km, one of the longest movements record-
ed for a gull from the Balearics. 

in Menorca, there was the second record of Yelkouan shearwater Puffinus
yelkouan, one brought into the animal recovery centre and later released. 

august. in Mallorca, during the postnuptial passage, there was an all-time
record set for oystercatchers Haematopus ostralegus with 32 on 21st August at
s’Albufera. A new breeding site was found for reed warbler Acrocephalus scir-
paceus at the Torrent de Santa Ponça (Calvià), and for robin Erithacus rubecu-
la in the Comuna de Bunyola where a juvenile was seen. This year there were 3
dotterel Charadrius morinellus sightings: two in August, single birds at the
Puig des Vent and Puig des Teix; and two birds at Ses Planes den Cabrit
(Andratx) in September. 
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les observacions d’aucells de
Balears que publicam corresponen a
l’any 2009, encara que també s’hi
incluoen registres d’anys anteriors si
l’interès ho justifica. Tots ells són una
selecció de les observacions que figuren
als arxius del GOB Mallorca, GeN-
GOB eivissa, GOB Formentera i de la
Societat Ornitològica de Menorca
(SOM). També s’han consultat els
arxius del Parc Nacional Maritimote-
rrestre de l’Arxipèlag de Cabrera, del
Parc Natural de s’Albufera de Mallor-
ca, del Parc Natural de s’Albufera des
Grau (Menorca) i del Parc Natural de
ses Salines d’eivissa i Formentera.
S’han tengut en compte els punts
següents:

— la present llista d’espècies
segueix l’ordre sistemàtic de K.H. Voous
(The List of Birds of the Western Pale-
arctic, 1978), amb les modificacions
acordades per l’Associació de Comitès
de Registres i Rareses europeus, i el
Comitè Assessor Taxonòmic (AeRC-
TAC). d’aquesta llista, presentam 341
espècies i 20 subespècies de les quals
disposam de registres des de 1950 (cate-
goria A). les espècies sotmeses a homo-
logació pels comitès de rareses de la
SeO/Birdlife o del GOB figuren també
amb més detalls en el capítol que porta
per títol “Homologació de rareses orni-
tològiques a Balears, informe de 2009”.

— de cada espècie es proporciona
la informació següent:
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september. in Mallorca, at the beginning of the month there was a new
observation of the peregrine subspecies Falco peregrinus calidus at s’Albufera.
Kleptoparasitism was observed at the Cap de Formentor: a male golden oriole
Oriolus oriolus was predated by an eleonora’s falcon which was then robbed of
its prey by a peregrine.There were two observations of Southern grey shrike
Lanius meridionalis on passage, one at the Cap de ses Salines and the other at
the Albufereta. 

october. in Mallorca, the highlight was two records of the rare herring
gull Larus argentatus on 27th October and 21st November, both at Palma port. 

Cabrera amassed no less than 13 rarities of 10 species during the month. A
woodlark Lullula arbórea was ringed on 16th, a lesser whitethroat on 5th, a
female spectacled warbler Sylvia conspicillata was present from 6th to 11th,
three yellow-browed warblers Phylloscopus inornatus between 6th and 17th, a
Radde’s warbler Phylloscopus schwarzi ringed on 30th, a Siberian chiffchaff
Phylloscopus collibita tristis present from 16th to the end of the month, a col-
lared flycatcher Ficedula albicollis seen on 9th and 10th, a yellowhammer on
26th and a little bunting on 16th, 17th and 26th. A laughing dove Streptopelia
senegalensis was also seen. 

in Menorca, a disorientated Baillon’s crake Porzana pusilla was found in
Ciutadella main square. 

november. in Mallorca, the linnet Carduelis cannabina roost at Palma port
peaked at 400 on 21st November. Another rarity, in this case a male snow
bunting Plectrophenax nivalis was at Colònia de Sant Pere (Artà). 

At sa dragonera, a woodlark was ringed during the month. 
in ibiza, a dead griffon vulture was found on es Codolar beach on 19th. 
december. in Mallorca, a second male snow bunting was found on the last

day of the year at Sineu. 
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Nom científic. Nom popular reco-
manat en l’àmbit balear seguit daltres
noms de cada illa (MA-Me-ei-FO)

estatus. Criteri de selecció:
illa: localitat, nombre d’exemplars,

data, comentaris dels observadors.
Comentaris dels editors
— Símbols utilitzats a les taules

mensuals: * són les dates extremes; ( )
registres aïllats; + indica presència d’e-
xemplars sense avaluar-ne quantitats; 0
zero, recompte amb resultat negatiu; P
fa referència al nombre de polls i la J al
nombre de joves.

— els noms populars de cada illa
són els que ens ha facilitat cada grup
local del GOB. en el cas de les espècies
noves per a les illes, se’ls ha hagut de
donar un nom provisional.

— l’estatus a les Balears figura a
l’annex ii. S’ empren els següents con-
ceptes:

Sedentari: població present tot
l’any (nidificant).

estival: població present sols en
època de reproducció.

Hivernant: població present sols a
l’hivern.

Migrant: població present sols en
migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allu-
nyada de la seva àrea normal de distri-
bució, migració o hivernada.

divagant: espècie que apareix
extralimitant el seu àmbit geogràfic de
presència habitual.

Falta informació o ?: estatus dubtós.
— les informacions sobre cada

aucell s’agrupen per illes; a cadascuna,
els diferents registres s’han ordenat cro-
nològicament.

— el criteri de selecció dels regis-
tres apareix a continuació de l’estatus de

cada espècie, i s’especifica breument el
criteri seguit per a la publicació de les
observacions rebudes. d’aquesta mane-
ra es pretén informar el lector sobre
quins són els registres que s’han publi-
cat de cada aucell.

— es publiquen les dades segures
sobre reproducció, primers i darrers
registres d’aus migrants, hivernants,
concentracions d’una mateixa espècie,
aus rares i escasses. en aquest darrer
cas, no es publiquen si no van acompa-
nyades d’una bona descripció de l’au-
cell i de les condicions en què va ser
vist. No es publiquen determinats regis-
tres detallats de nidificació per motius
conservacionistes.

— els registres són publicats amb
els seus respectius autors. Quan el nom-
bre d’observadors és superior a tres,
només se’n menciona el primer. les
observacions publicades han de consig-
nar-se com a autor/autors, es recomana
la següent manera per fer-ho: AUTOR/S.
2010. Puffinus mauretanicus. A PARPAl,
l. et al. “Registres Ornitològics 2009”.
Anuari Ornitològic de les Balears. Vol.
24. GOB. Palma.

— en el cas de les espècies pre-
sents a les Balears d’origen natural des-
conegut, aquestes figuren a la llista com-
plementària. S’indica de quina regió són
originàries.

— enguany il·lustram aquest capí-
tol amb dibuixos de dos ornitòlegs.
Reproduïm una làmina del quadern de
camp de Gemma Carrasco, una apassio-
nada per la natura i resident a Búger. Hi
ha, a més, les habituals notes de camp,
en aquesta ocasió amb set làmines amb
anotacions en alemany, d’Ulf Meyer,
que passa temporades a Formentera i
Mallorca.

107



ANUARi ORNiTOlòGiC
de leS BAleARS 2009

lliSTA SiSTeMÀTiCA d’OBSeRVACiONS CORReSPONeNTS A 2009

Cygnus olor. Cigne mut
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (Me)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser albifrons. Oca carablanca
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser erythropus. Oca petita
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (Me)
Estatus: hivernant escàs (MA-Me) i rar (ei-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, amb parèntesis exemplars aïllats, i

amb asterics dates extremes (ViC, Rid, PNAM).

dates i ii iii 15-iV* V 9-Vi 23-Vii Viii iX X 11-Xi* Xi Xii
ex. 33 + 1 1 0 (1) (1) 0 0 0 6 8 6

Albufereta (Pollença). 31 ex. el 6-i (ViC, MUñ, ART, SeB). 1 ex.
el 7-iii (ReS).

depuradora de Binissalem. 1 ex. el 1-ii (ReS).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada fins el 18-i amb un màxim de

13 ex. el mateix dia (GRi).
lluriac i Tirant (es Mercadal). Primera observació 1 ex. el 9-Xii

(MeN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), s’observen 2 ex. el 20-Xii al prat d’en Fita

(FOR, MAR, CAR).
Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 15-X (MeY).

Anser caerulescens. Oca de les neus
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (Me)
Estatus: hivernant rar i migrant rar (MA). Accidental (Me-ei).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.
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Tadorna tadorna. Ànnera blanca , àneda blanca (Me)
Estatus: estival escàs (MA) i rar (ei-FO). Hivernant moderat (MA-ei), escàs (Me)
i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (Me-ei). Cria accidental a 2007 (Me).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. enguany han tornat criar amb una femella

portant 72 polls de diferents edats el 21-Vi (ReS). Màxims
mensuals (AdR, ReS, MUN, GON).

dates i ii iii 11-iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. + 160 + 125 220 + 348 260 70 45 + 195

S’Albufera. enguany han tornat criar 5 parelles. Observació de
polls a partir del 28-iV, i joves el 28-V. Màxim mensuals (ViC,
Rid, PNAM).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 8 21 16 11 9 + 6 3 2 2 5 5

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. del 6 al 18-i (ReS, VeN, lOP) i
7-ii (JAM).

Ses salines de s’Avall (ses Salines). 3 ex. el 21-ii (MUN).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 7-iii, 2 joves el 25-Viii (ReS).
estany de ses Gambes (Santanyí). 9 ex. el 27-iii (MUN). 15 ex. el

28-Xii (GON).
illot de na Moltona (ses Salines). 10 ex. el 10-Vi (MUN).
Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). 1 ex. el 15-iX i

2-8-Xii (llA).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Observat de principi d’any fins al 20-Viii

amb un màxim de 26 ex. el 4-Vi. Han nidificat dues parelles que
han criat 20 polls, una parella amb 11 polls dia 21-V, una pare-
lla amb 12 joves i una parella amb 7 polls el 4-Vi. 2 ex. des del
2-X fins al 5-Xi i 2 ex. el 4-Xii (GRi, MOz i PNAG). Aquesta
és la segona vegada que cria a l’illa, l’anterior fou a 2007 a la
mateixa localitat.

Albufera des Grau (Maó). Una femella el 18-ii, 2 ex. el 13-Viii i
observat del 5-Xi fins al 17-Xii, amb un màxim de 3 ex. dia 10-
Xii (GRi, MOz i PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim hivernal el 18-i amb 110 ex.
(CAR, MAR, PAl, CAl, PRT).

Formentera: estany Pudent. s’observen 7 ex. el 22-i (CAR, MAR, MSS, CAN,
CAl). enguany hi han criat, foren observats 24 adults, dels
quals hi havia 3 colles amb almenys 22 polls, del 17-Vi al 14-
Vii. i només 2 aduts el 31-X (MeY).

Can Antoni Ferrer. Un màxim de 31 ex. el 5-iV (KlA).
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Salines d’en Marroig. 10 ex. el 22-i (CAR, MAR, MSS, CAN,
CAl).

S’Espalmador: 6 ex. el 21-i (MAR, CAN, MAS).

Anas penelope. Siulador, xiulaire (Me)
Estatus: hivernant moderat (MA-Me), escàs (ei) i rar (FO). Migrant moderat (MA-
Me) i escàs (ei-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (ViC,

Rid, PNAM).
Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Màxims men-

suals (llA; MUN).

dates i ii iii iV 1-V* Vi Vii Viii 1-iX* X Xi Xii
S’Albufera 216 114 51 3 2 0 0 0 2 29 82 96
Can Guidet 15 12 6 5 5

Albufereta (Pollença). 22 ex. el 21-ii, 13 ex. el 7-iii (ReS).
Salobrar de Campos. 30 ex. el 10-Xi (MUN). 74 ex. el 22-Xii

(ReS).
Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 10-Xii (VeN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). dates extremes amb asterisc i màxims
mensuals (GRi, PNAG, MOz i FlO).

dates i ii 12-iii* iV V Vi Vii Viii 23-iX* X Xi Xii
ex. 95 104 44 0 0 0 0 0 2 9 15 37

Addaia (es Mercadal). Prenupcial observat des del 18-i al 4-ii,
amb un màxim de 2 ex. el darrer dia. Pas postnupcial del 4 al 17-
Xii, amb un màxim de 2 ex. el primer dia (GRi, MOz i PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 30 ex. el 18-i (MAR, PAl).
Formentera: estany Pudent. Alguns ex. el 15-X (MeY).

Anas strepera. Griseta, grisa (MA), àneda griseta (Me), ànnera griseta (ei-
FO). Estatus: sedentari moderat (MA). Hivernant escàs (MA-Me-ei) i rar (FO).
Migrant escàs (MA-Me-FO) i rar (ei). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. enguany hi han criat almenys 100 parelles. Observació

de polls a partir de l’11-V. Un màxim de 361 ex. a gener (ViC,
Rid, PNAM).

Aeroport de Palma. 2 ex. el 18-i (ReS, VeN, lOP).
Albufereta (Pollença). 3 mascles el 25-iii (MUN).
Salobrar de Campos. 2 ex. l’11-iV (ReS). 3 ex. el 30-Viii (ReS,

VeN, Vdl). 2 ex. l’1-iX, 6 ex. el 10-Xi, 2 ex. el 12-Xii
(MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 19-Xii (ReS).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat tot l’any. Primeres nidifica-

cions a Menorca amb l’observació d’una femella amb 7 polls el
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29-V i dues femelles amb 6 i 5 polls el 4-Vi. Màxims mensuals
(GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 65 51 49 5 4 20 11 4 20 16 10 18

lluriac i Tirant (es Mercadal). Observada del 14-iii al 21-V amb un
màxim de 3 mascles i 3 femelles el 21-iii, però no es detecta la
nidificació a la zona (COl i PON). 3 ex. 5-V-2008 (FOS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 6 ex. el 18-i (MAR, PAl).
Trobada ua femella morta amb un ou desenvolupat al seu inte-
rior el 9-V als estanys de Sal Rossa (GAA).

Anas crecca. Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (Me), sorçó d’hivern (ei)
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (Me) i escàs (ei-FO). Migrant moderat
(MA-Me-FO) i escàs (ei). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. encara que no cria, se pogueren observar còpules a par-

tir del 6-ii. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc
(ViC, Rid, PNAM; GAN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; ReS; GON).
Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Màxims men-

suals (MUN; llA).

dates i ii iii iV 24-iV* V-Vi-Vii 17-Viii* Viii iX X Xi Xii
Albufera 1.723 + 150 17 2 0 1 23 130 + + 612
Salobrar + + 30 4 20 + 50 130
Can Guidet 60 1 9 10 3 4

Ses Fontanelles (Palma). 6 ex. el 18-i (AMG).
Aeroport de Palma. 88 ex. el 18-i (ReS, VeN, lOP).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii 7-iV* V Vi Vii 13-Viii* iX X Xi Xii
ex. 48 30 16 2 0 0 0 1 17 7 44 28

Addaia (es Mercadal). dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRi, MOz, PNAG).

dates i ii 20-iii* 7-iV* V Vi Vii Viii iX 12-X* Xi Xii
ex. 0 0 8 25 0 0 0 0 0 6 1 11

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 mascle el 21-Xi (MAR).
Ses Feixes de Talamanca (eivissa). S’observen 6 ex. el 17-i (CAR,

MAR). 1 ex. el 20-Xii (PAl).
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Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (Me)
Estatus: sedentari moderat (MA-Me) i rar (ei). Cria des de 2005 a Formentera.
Hivernant abundant (MA-Me), escàs (ei) i rar (FO). Migrant abundant (Me) i escàs
(ei-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim de 400 parelles.

Observació de còpules a partir del 27-ii, d’ous el 12-iii, i joves
el 5-V. Màxims mensuals (ViC, Rid, PNAM).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ReS; MUN).
Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Femella ofegant

un poll fins que va morir el 20-Vi (ReS). Màxims mensuals
(MUN; llA).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 2.660 + + + + + + 700 + + + +
Salobrar + + + 30 + + 33 15 30 110 100 200
Can Guidet 273 226 + + + + + + 358 369 356 271

depuradora de Santa Maria. 21 ex. el 13-i (ViC).
Ses Fontanelles (Palma). 14 ex. el 18-i (AMG).
Aeroport de Palma. 103 ex. el 18-i (ReS, VeN, lOP).
depuradora de Binissalem. 29 ex. el 8-ii (ROG).
Prat de Sant Jordi (Palma). Poll el 15-V (JAM).
Son Navata (Felanitx). 102 ex. el 9-Vii (ROG). 30 ex. el 27-Viii

(MUN).
Bassa de Son Trobat (Muntuïri). 120 ex. el 31-Vii (AdR).

Cabrera: 1 mascle el 19-V al port (ARO, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Una femella amb 6 polls el 20- iii, una

femella amb 2 polls el 24-Vii. Màxims mensuals (GRi, MOz i
PNAG).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 203 164 141 136 247 265 439 610 482 337 255 183

Addaia (es Mercadal). dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V 12-Vi* Vii Viii 25-iX* X Xi Xii
ex. 47 26 37 42 35 3 0 0 54 55 81 81

Son Bou (Alaior). Una femella amb 5 polls el 9-iii (MeN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 40 ex. el 18-i (MAR, PAl).
Formentera: estany Pudent. S’observen 9 ex. el 22-i (CAR, MSS, MAR, CAl,

CAN). enguany almanco hi ha criat una parella amb 3 polls
vists el 24-Vi. Un màxim de 14 ex. el 15-X (MeY).
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Anas acuta. Coer, àneda coallarga (ei)
Estatus: hivernant escàs (MA-Me-ei) i rar (FO). Migrant escàs (ei-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (ViC,

Rid, PNAM).

dates i ii iii 24-iii* iV V Vi Vii Viii 30-1X* X Xi Xii
ex. 43 14 8 2 0 0 0 0 0 1 4 9 19

Aeroport de Palma. 1 ex. el 18-i (ReS, VeN, lOP).
depuradora de Binissalem. 3 ex. el 8-ii (ROG).
Salobrar de Campos. 17 ex. el 24-ii, 6 ex. el 10-Xi (MUN).
Bassa de Can Guidet (abans de Son Ferriol) (Palma). 1 ex. el 25-iX

(llA). 4 ex. el 24-iX (ReS).
Menorca: Addaia (es Mercadal). dates extremes amb asterisc, i màxims men-

suals (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii 26-iii* iV V Vi Vii Viii iX 2-X* Xi Xii
ex. 13 14 11 0 0 0 0 0 0 3 4 2

Albufera des Grau (Maó). dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX 8-X* Xi Xii
ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 10

Formentera: estany Pudent. Present entre el 16-X i 2-Xi amb un màxim de 2 ex.
el 19-X (MeY).

Anas querquedula. Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc
(Me), sorçó (ei).
Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (Me-ei-FO). Cria acci-
dental 2007 i 2008.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Hivernada, 1 ex. els dies 10, 18, i 21-i. Pas prenupcial,

primera arribada el 4-iii amb 2 ex., i darrer ex. el 23-Vi, amb un
màxim de 14 ex. el 8-iV. Pas postnupcial, primer ex. el 10-Viii,
i darrer ex. el 6-Xi. Observació d’un mascle aïllat hivernant l’1-
Xii (ViC, Rid, ReS, PNAM; VeN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, primer registre el 27-ii amb
3 ex. i darrer ex. el 4-Vi. Postnupcial, primer registre el 13-Viii
amb 2 ex. i darrer el 10-iX amb 3 ex. (MeN, PiO, GRi, MOz i
PNAG).
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Anas discors. Cetla alablava, sel·la alablava (MA-ei-FO), anedó alablau (Me)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anas clypeata. Cullerot
Estatus: estival rar (MA). hivernant abundant (MA), moderat (Me), escàs (ei) i rar
(FO). Migrant moderat (MA-Me) i escàs (ei-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. enguany hi han criat dues parelles. Màxims mensuals,

i dates extremes amb asterisc (ViC, Rid, PNAM). 4 colles el 3-
V a diferents punts als voltants de sa Roca (MUN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ReS, VeN, Vdl; GON).
Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Màxims men-

suals (llA; GAN).

dates i ii iii iV V Vi Vii 23-Viii* Viii iX X Xi Xii
Albufera 1.835 + 250 9 9 2 0 9 60 92 + + 676
Salobrar 2 20 1 + 18
Can Guidet 18 46 19 14 12 30

depuradora de Santa Maria. 46 ex. el 13-i (ViC).
Aeroport de Palma. 24 ex. el 18-i (ReS, VeN, lOP).
depuradora de Binissalem. 32 ex. el 8-ii (ROG).
Albufereta (Pollença). 30 ex. el 25-iii (MUN). 9 ex. el 30-Viii

(ReS).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). dates extremes amb asterisc, i màxims

mensuals (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii 23-iV* V Vi 17Vii* Viii iX X Xi Xii
ex. 43 43 12 2 0 0 1 9 43 55 34 83

Son Bou (Alaior). 30 ex. el 10-ii (CAT).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observats 9 ex. el 18-i (PAl, MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 juvenil el 2-Xi (MeY).

Marmaronetta angustirostris. Rosseta, sel·la marbrenca (MA-Me-ei-FO)
Estatus: estival rar (MA). Migrant rar (MA-FO). Accidental (Me-ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: enguany la Conselleria de Medi Ambient ha tornat a lliberar 6 ex.

a s’Albufera i 6 ex. més al Salobrar de Campos, amb l’objectiu
de reforzar l’espècie. Tot ells porten anelles metàl·liques i dos
ex. varen ser equipats amb un radioemissor. Totes les aus pro-
venen de la cria en captivitat del Centre de Protecció i estudi del
Medi Natural d’el Saler i cedits per la Generalitat Valenciana
(SUA).
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S’Albufera. enguany hi ha criat una parella. Observació de polls a
partir de l’11-Vii. Màxims mensuals (ViC, Rid, ReS, PNAM).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii 28-iX X Xi Xii
ex. 1 4 2 2 2 5 + + 18 8 0 0

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 17-Vii (GRi, PNAG i MOz).

Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (Me), japonès (ei)
Estatus: sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (Me),
Migrant rar (Me). Accidental (Me-ei-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a Me-ei-FO.
Mallorca: s’Albufera. enguany hi han criat un mínim de 125 parelles. Obser-

vació de còpules a partir del 31-iii, i poll el 8-iV. Màxims men-
suals (ViC, Rid, PNAM).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 238 51 97 + + + + 90 9 18 82 86

Albufereta (Pollença). 51 ex. el 21-ii, 17 ex. el 7-iii (ReS).
Banyalbufar. 3 ex. el 6-Viii a la punta des Cavall (GON).
Golf de Son Muntaner (Palma). Una femella el 15-i fins al 6-iX

(MUN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 7-iX, 2 ex. el 2 i 9-X, 3 ex.

el 13-Xi, 1 ex. el 2-Xii (llA; GAN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 mascle el 3-X (VeN).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 21-X (AMG).
Salobrar de Campos. 5 ex. el 10-Xi (MUN).

Menorca: Addaia (es Mercadal). Observats del 28-i al 5-Xi amb un màxim de
5 ex. el primer dia (GRi, PNAG i MOz).

Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 18-ii, observats del 3-iX al 8-X
amb un màxim de 6 ex. el 10-iX (GRi, PNAG i MOz).

lluriac i Tirant (es Mercadal). Primera nidificació a l’illa docu-
mentada amb les següents dades: s’observa una parella del 21-
iii al 13-Vii, el 23-iV es detecta un indici clar de nidificació i el
21-V s’observa una femella amb 9 polls (COl, NeT, PON i
FlO), 1 ex. el 9-Xii (MeN).

Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (Me)
Estatus: estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-Me), escàs (ei) i rar (FO).
Migrant moderat (Me) i escàs (ei-FO). Cria accidental 20085 (Me).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. enguany hi han criat 14 parelles. Observació de polls a

partir del 15-V. Màxims mensuals (ViC, Rid, PNAM; GAN).
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; AMG).
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Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Màxims men-
suals (llA).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
S’Albufera 71 110 51 21 10 25 8 18 6 2 74 91
Maristany 42 3 + +
Can Guidet 162 96 31 42 24 68

depuradora de Santa Maria. 7 ex. el 13-i (ViC).
depuradora de Binissalem. 11 ex. el 1-ii (ReS).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii 20-iii* iV V Vi 10-Vii* Viii iX X Xi Xii
ex. 231 234 261 0 0 0 1 6 23 124 235 260

Aythya collaris. Moretó de collar
Estatus: accidental (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (Me)
Estatus: hivernant rar (MA-Me). Migrant rar (MA-ei). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, darrer ex. l’1-iii, i un màxim de 2 ex. el 20-

i. Postnupcial, primer ex. el 24-X, i un màxim de 2 ex. el 3-Xi
(ViC, Rid, PNAM; MUN, VeN, QUi).

Menorca: lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. l’11-i (FlO).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 2 ex. el 26-iii (MeN), 13 ex. el

13-Xi (MeN i CRR).
Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 26-Vi, 3 ex. el 17-Vii i observat

del 10-iX al 12-Xi amb un màxim de 18 ex. el 28-X (GRi,
MOz i PNAG).

Bassa de sa Muntanyeta (Maó). 1 ex. el 21-Vii (FlO).

Aythya fuligula. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de
cresta (Me), ànec de plomall (ei). Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (Me).
Accidental (ei).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a ei.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc, i un

registre aïllat entre parèntesis (ViC, Rid, PNAM).
Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Màxims men-

suals (VeN; ReS; llA).
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dates i ii iii iV 24-iV* V Vi Vii 14-Viii iX X 16-Xi* Xi Xii
S’Albufera 42 108 31 3 2 0 0 0 (1) 0 0 3 14 14
Can Guidet 2 1 2

depuradora de Santa Maria. 1 mascle jove el 13-i (ViC).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 30-i (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii 3-iii* iV V Vi Vii Viii iX X 12-Xi* Xii
ex. 11 9 6 0 0 0 0 0 0 0 6 8

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa una parella el 9-V (GAA).

Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (Me)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial
Estatus: accidental. Selecció: Tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-ei-FO), àneda negreta (Me)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Portocolom (Felanitx), una femella a desembre de 2007, vegeu-ne

l’informe d’homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (Me)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d’ulls grocs, rabassot d’ulls grocs (Me)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixatera, (MA-ei-FO), àneda peixatera (Me)
Estatus: hivernant escàs (MA-Me) i rar (ei). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: estany des Pont (Alcúdia). 2 ex. l’1 i 4-i (MUN; CAA, MMA).

Badia d’Alcúdia. 1 ex. el 18 i 20-i, 2 ex. el 2-ii, dues femelles el 17
i 20-iii (ViC, Rid, PNAM).

Capdepera. 1 ex. el 18-i al torrent (ART).
Portocolom (Felanitx). 2 ex. el 20-i al mollet den Pereió (AdR).
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 1 ex. el 28-ii (ReS, VeN). Al

port, una parella el 9-Xii (AMe) i 1 mascle el 10-Xii (MMM).
Menorca: port de sa Nitja (es Mercadal). 1 ex. el 26-Xii (PON).
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Formentera: estany des Peix. Una femella el 22-i (MAR, MSS, CAR, CAN,
CAl).

Alectoris rufa. Perdiu
Estatus: sedentari abundant (MA-ei) i moderat (Me-FO). Sotmesa a gestió cinegè-
tica.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Mondragó (Santanyí). 1 adult amb 8 polls el 17-Vii (PAY, CNT).

Coturnix coturnix. Guàtlera
Estatus: sedentari moderat (Me-ei). estival moderat (MA) i escàs (FO). Migrant
moderat (MA-Me-ei) i escàs (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: cala Bota (Manacor). 1 ex. el 26-ii (GON).

Maria de la Salut. 5 mascles el 13-iV (ReS).
S’Albufera. Observació de pautes territorial d’un mascle el 15-Vi

(ViC, Rid, PNAM).
Cabrera: pas postnupcial, vist 1 ex. el 19-X, i sentit de matinada el 31-X i 1-

Xi (AMN, PNAC).
Menorca: Santa Madrona (Maó). 1 ex. el 22-i (GRi).

Na Vermella (Maó). 1 ex. el 27-iii (JUl).
Biniarroi (Alaior). 1 ex. el 7-Xi (MeN).

Gavia stellata., Calàbria petita, cabussó petit (MA-ei-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia arctica. Calàbria agulla, cabussó (MA-Me-ei-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (Me)
Estatus: sedentari moderat (MA), escàs (Me) i rar (ei). Hivernant escàs (MA-ei) i
moderat (Me). Migrant moderat (Me) i escàs (ei). Accidental (FO). Hi manca
informació. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. enguany s’estima que hi ha un mínim de 150 parelles

nidificants, vists primers ous a partir del 20-iii, i juvenils el 24-
V (ViC, Rid, PNAM).

Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Màxims men-
suals (VeN; ReS; MUN; llA; GAN).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 20 25 + + + 44 + + 134 110 220 80

estany des Ponts (Alcúdia). 6 ex. el 1-i (MUN).
depuradora de Santa Maria. 12 ex. el 13-i (ViC).
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Golf de Son Muntaner (Palma). 2 ex. el 15-i (MUN).
Golf Son Quint (Palma). 11 ex. el 15-i (MUN). 6 ex. i un niu amb

5 ous el 18-V (PiN).
Golf Son Vida (Palma). 5 ex. el 15-i (MUN).
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 18-i (AMG).
Maristany (Alcúdia). 10 ex. el 30-i (MUN). 6 ex. el 21-X (AMG).
Bassa de Son Trobat (Montuïri). 4 ex. almanco amb 2 polls el 31-

Vii (AdR).
Son Navata (Felanitx). 15 ex. el 27-Viii (MUN).
Salobrar de Campos. 5 ex. el 10-Xi, 12 ex. el 25-Xi (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 6 parelles territorials, dues parelles tenen
segones postes. Primers polls el 4-Vi amb una parella i 4 polls,
6 polls de 3 parelles el 19-Vi, 7 polls i 5 joves de 5 parelles el
26-Vi, 4 polls nous de 2 parelles el 17-Vii. darrer jove el 13-
Viii. Màxims mensuals (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 74 34 8 5 4 36 81 131 164 63 93 117

Eivissa: golf de Roca llisa (Santa eulària). 3 ex. el 17-i (MAR, CAR,
CAl).

Ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 21-Xi (MAR).

Podiceps cristatus. Soterí gros
Estatus: sedentari rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (Me). Migrant rar (MA).
Accidental (ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. enguany hi han criat un mínim de 7

parelles. Observació de polls a partir de l’1-Vi (ViC, Rid,
PNAM).

estany des Ponts (Alcúdia). 5 ex. l’1-i, 4 ex. el 30-i (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 13 10 8 4 2 7 2 4 6 11 14 17

Podiceps grisegena. Soterí gris
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps auritus. Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-ei-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Podiceps nigricollis. Cabussonera, soterí (MA-ei), soterí collnegre (Me)
Estatus: estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i moderat (Me) i
escàs (MA-ei). Migrant moderat (Me) i escàs (MA-ei).
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Present fins al 15-iV sempre 1 ex. Pas postnupcial,

present a partir del 23-iX sempre 1 ex. (ViC, Rid, PNAM;
GAN).

Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Màxims men-
suals i dates extremes amb asterisc (ReS; MUN; VeN; llA).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (MUN, GON).

dates i ii 12-ii* iii-iV V Vi Vii-Viii 7-iX* iX X Xi Xii
B. Guidet 15 12 1 0 0 0 0 5 11 14 19 15
Salobrar 6 1 +

Menorca: Albufera des Grau (Maó). dates extremes amb asterisc i màxims
mensuals (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii 20-iii* iV V Vi Vii Viii 3-iX* X Xi Xii
ex. 18 21 16 0 0 0 0 0 9 15 10 11

Eivissa: bassa de sa Rota (Sta. eulària). S’observen 6 ex. el 17-i (CAR,
MAR, CAl).

Ses Salines (Sant Josep). 30 ex. el 18-i (MAR, PAl, CAR, CAl,
PRT).

Formentera: estany Pudent. Un màxim de 260 ex. el 22-i (MAR, CAR, CAN,
CAl, MSS). 16 ex. el 13-V (KlA), 40 ex. el 29-Vi, 55 ex. el 9-
Vii (MeY), 60 ex. el 26-iX (KlA), i 2 ex. el 15 i 31-X (MeY).

Calonectris diomedea. Virot gros, virot (MA), baldritja grossa (Me), baldrit-
ja (ei-FO). Estatus: estival abundant (Me-FO) i moderat (MA-ei). Hivernant escàs
(MA-ei-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Portocolom (Felanitx). 20 ex. a una milla a l’est (AdR).
Menorca: Ciutadella. entregats 23 ex. al Centre de Recuperació de Fauna Sil-

vestre del 14 al 21-X (CReCUP).
Illa de l’ Aire: (Sant lluís). 50 ex el 20-iii (PiO).
Sa Conillera: (Sant Josep). S’observa un esbart d’uns 200 ex. el 15-iV (MAR).

Puffinus gravis. Virot capnegre, baldritja capnegra (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

120



ANUARi ORNiTOlòGiC
de leS BAleARS 2009

121



ANUARi ORNiTOlòGiC
de leS BAleARS 2009

Puffinus mauretanicus. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (Me),
virot (ei-FO). Estatus: estival abundant (ei-FO) i moderat (MA) i escàs (Me).
Hivernant escàs (ei).
Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: Canyamel (Capdepera). 4 ex. el 18-i (ART, MUñ).

Cap de Formentor (Pollença). 100 ex. el 14-iii (ReS, TOe, MMA,
PAR), i 400 ex. el 23-iii (ReS). 20 ex. el 12-X (ReS, ORi,
VeN, QUi).

Portocolom (Felanitx). 18 ex. el 19-iX a una milla a l’est (AdR).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 27-iX (ReS, VeN, PAR).

Es Malgrats: (Calvià). 100 ex. el 10-iX, 200 ex. el 4-X (GAN).
Menorca: A una milla a l’est de cala Rafalet (Maó). 25 ex. el 7-V (eSC).

Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-ei-FO), bal-
dritja petita (Me)
Estatus: hivernant i migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d’Alcúdia. Trobat mort 1 ex. el 7-i a Son Real (ROd, MCM).
Menorca: 1 ex. entregat al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre i després

alliberat el 02-Vii (CReCUP).

Hydrobates pelagicus. Noneta, marineret (Me), paio (ei), fumarell (FO).
Estatus: sedentari abundant (ei-FO), moderat (MA). estival escàs (Me-FO). Falta
informació. Selecció: reproducció i fenologia.
Sa Conillera: (Sant Josep). entre el 8 i 12-V es capturen per a anellament 3 ex.

(AlN).

Oceanodroma leucorhoa. Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (Me)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oceanodroma monorhis. Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (ei)
Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs i rar (ei).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: darrer registre prenupcial, el 23-iii amb 1 ex. de segon hivern a cap

de Formentor (Pollença). Un màxim de 10 ex. l’1-ii a cap de ses
Salines (Santanyí) (ReS).

Torrent Son Bauló (Santa Margalida). 1 jove el 9-i a dos km de la
costa (ViC).

Postnupcial, primer registre el 7-Xi amb 1 adult i 1 jove a la punta
des Blanquers (PAY). Un màxim d’un esbart de 12 ex. posats al
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mar el 19-Xi a dues milles de la costa de llucmajor (MUN), i 6
adults el 24-Xii des d’un vaixell a la costa de Calvià (ReS).

Sa Dragonera: postnupcial, primer ex. el 18-X (GON).
Menorca: Son Bou (Alaior). 1 ex. el 24-i (BAA).
Eivissa: badia de Portmany (Sant Antoni). S’observen 2 ex. el 31-Xii

(MAR).
Formentera: concentració de 12 ex. el 21-i als freus (MAR, CAN, CAl).

Phalacrocorax carbo. Corb marí gros, corpetassa (MA)
Estatus: migrant abundant (Me), escàs (MA) i rar (ei). Hivernant abundant (Me),
i moderat (MA-FO) i escàs (ei). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (ViC,

Rid, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ReS, MUN).

dates i ii iii iV V 8-Vi* Vii Viii 23-iX* X Xi Xii
Albufera 179 114 89 4 1 1 0 0 1 37 92 +
Salobrar + 9 10 2 13 26

Albercutx (Pollença). 9 ex. el 5-iV sortint al N (ReS, MUñ, ART).
Pas postnupcial, primer registre el 23-Viii amb 1 jove marcat amb

anella metàl·lica, a l’embassament de Cúber (escorca) (BAU).
Sa Dragonera: postnupcial, present a partir del 12-X amb 1 ex. (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). dates extremes amb asterisc i màxims

mensuals (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii 17-iV* V Vi Vii 13-Viii* iX X Xi Xii
ex. 68 34 23 6 0 0 0 5 15 23 97 163

Eivissa: golf de Roca llisa (Santa eulària). Observats 10 ex. el 17-i (MAR,
CAR, CAl).

Riu de Santa eulària. 1 ex. el 17-i a la desembocadura (MAR,
CAl, CAR).

Ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 18-i (CAR, MAR, PRT, CAl,
PAl).

Port d’eivissa. 8 ex. el 21-i (MAR, CAN, CAl).
Sa Conillera: (Sant Josep). 3 ex. el 20-iV volant en direcció N (MAR).
Formentera: estany Pudent i des Peix. Observats 12 ex. el 22-i (CAR, MSS,

CAN, MAR, CAl). Primer ex. postnupcial el 15-X (KlA).
la Savina. darrer ex. prenupcial el 9-iV (KlA).

Phalacrocorax aristotelis. Corb marí
Estatus: sedentari abundant (Me-FO), i moderat (MA-ei).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
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Illa del Toro: (Calvià). Observació d’1 ex. capbussant a 9 m de fondària cercant
aliment el 3-Vii (MAB).

Illa de l’Aire: (Sant lluís). 72 ex. el 9-Vii (GRG, ORO, eSC i GeN).

Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-ei-FO)
Estatus: sedentari rar (MA). Migrant rar (MA) i escàs (Me). Accidental (ei-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. enguany s’estima que hi ha una parella nidificant.

Observació de parades territorials a partir del 4-iV, i juvenils del
20-V (ViC, Rid, PNAM; VeN, QUi).

Ixobrychus minutus. Suís, quequí (MA-ei-FO)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (ei). Acciden-
tal (FO). Falta informació.
Selecció: reproducció, fenologia, dades d’interès i tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. enguany s’estima que hi ha un mínim

de 40 parelles nidificants. Observació de parades territorials a
partir del 10-i. Un máxim de 20 ex. a gener (ViC, Rid, PNAM).

Sa Canova (Artà). 1 mascle el 18-Vii a l’estany des Bisbe (JAM).
Menorca: Son Bou (Alaior). 1 mascle el 14-Vi (BAA).
Illa de l’Aire: (Sant lluís). 1 ex. anellat el 6-V (GRi).

Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (ei)
Estatus: sedentari escàs (MA). estival no reproductor (Me). Migrant moderat (MA)
i escàs (Me-ei-FO). Hivernant escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. enguany hi han criat un mínim de 45 parelles. Obser-

vació de nius a partir del 25-iii, i joves del 19-Vi (ViC, Rid,
PNAM).

Pas prenupcial, 3 ex. el 4-V a Son Navata (Felanitx) (AdR).
Cabrera: prenupcial, present entre el 19-iii amb 1 ex. sentit, i el 4-V amb 1

ex. Postnupcial, únic registre d’1 ex. el 27-X (GON, AMN,
PNAC).

Sa Dragonera: pas prenupcial, sentit 1 ex. el 25-iV. Postnupcial, 2 ex. el 27-X
(GON).

Menorca: Cales Fonts (es Castell). Primer ex. en pas prenupcial el 29-iii
(GRi).

Albufera des Grau (Maó). darrera observació en pas prenupcial el
20-V amb 4 ex., i darrer ex. en pas postnupcial el 10-iX (GRi,
PNAG i MOz).

Basses de Santa Marianna (Maó). 1 ex. del 14 al 22-Vi (FlO i
PAB).

Addaia (es Mercadal). Primer ex. en pas postnucial el 16-Vii (GRi,
PNAG i MOz).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, darrer ex. el 22-iV (BON, PNeF).
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Ardeola ralloides. Toret
Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-Me-ei) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. enguany s’estima que hi han criat de 5 a 6 parelles.

Observació de nius a partir del 19-V, i joves del 22-Vi. Vist
hivernant 1 ex. aïllat fins a l’1-ii (ViC, Rid, PNAM).

Pas prenupcial, rebuts 4 registres (1/iV, 3/V) . Primera arribada el
3-iV amb 2 ex. a s’Albufera (ViC, Rid, PNAM), i darrers exs.
el 4-V, amb 1 ex. a Son Navata (Felanitx) (AdR), i també 2 ex.
al prat de Sant Jordi (Palma) (ReS).

Pas postnupcial, rebuts 4 registres (3/Viii, 1/iX, 1/X). Primera
observació el 12-Viii amb 1 adult a l’Albufereta (Pollença)
(ReS), i fins al 21-X amb 1 ex. a s’Albufera (ViC, Rid;
PNAM).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 29-iV i 1 ex. el 17-iX (GRi,
PNAG i MOz).

lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 29-iV, 2 ex. el 21-V (PON)
i 1 ex. el 2-iX al torrent de Tirant (FlO).

Formentera: 1 ex. posat el 13 i 17-V, i també el 9-Viii a es Brolls (KlA).

Bubulcus ibis. esplugabous
Estatus: Sedentari moderat (MA) i escàs (Me). Hivernant moderat (MA-Me), i
escàs (ei-FO). Migrant moderat (MA-Me), i escàs (ei). Accidental (FO). Cria acci-
dental 1997 (FO) i 2006 (Me).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. enguany hi han criat un mínim de 90 parelles. Obser-

vació de nius a partir del 25-iii, de polls el 19-V, i joves el 19-
Vi. Màxims mensuals (ViC, Rid, PNAM).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 461 176 59 + + + + + + 518 617 512

depuradora de Santa Maria. 578 ex. el 13-i (ViC).
depuradora de Binissalem. 542 ex. l’1-ii (ReS).
Son Navata (Felanitx). 20 ex. el 4-V (AdR). 20 ex. 27-Viii

(MUN).
Pas postnupcial, un esbart de 100 ex. el 13-iX volant a ran de la

mar a es Matzoc (Artà) (GON).
Prat de Sant Jordi (Palma). 500 ex. el 14-X (GAN).
Salobrar de Campos. 9 ex. l’11-X (ReS).

Cabrera: pas postnupcial, únic registre d’1 ex. el 3-X (AMN, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc, (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii 23-iV* V 4-Vi* Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 5 5 23 2 0 14 25 47 6 4 12 15
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Sa Muntanyeta (Maó). 162 ex. el 13-Xii (FlO i PiO).
Eivissa: prat de Sant Antoni. 2 ex. als conreus el 7-i (MAR).

Ses Feixes de Talamanca (eivissa). 24 ex. els dies 17-i i 20-Xii al
dormidor (MAR, PAl).

Ses Salines (Sant Josep). Observats 18 ex. el 18-i (CAR, PAl,
MAR, PRT, CAl).

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (ei)
Estatus: estival escàs (MA), i escàs no reproductor (Me-FO). Hivernant moderat
(MA-Me) i escàs (ei-FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. enguany hi han criat un mínim de 110 parelles. Obser-

vació de nius a partir del 25-iii, de polls el 19-V, i joves el 19-
Vi. Màxims mensuals (ViC, Rid, PNAM).

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (ReS, MUN). 5 ex. el 25-
iii (MUN). 65 ex. el 25-Viii (ReS).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 212 56 39 + + + + + + 112 97 86
Albufereta 5 65

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (ReS; MUN; GON; GAN).

dates i ii iii 11-iV 26-V* Vi 28-Vii* Viii iX X Xi Xii
ex. 5 12 + 8 10 0 6 + 73 18 10 12

Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 18-i (AMG). 1 ex. el 30-iX
(GON).

Port de Palma. 6 ex. el 25-ii, volant sobre la mar agafant amb el bec
peixos que suren, com fan les gavines (MUN).

Pas prenupcial, darrer registre el 4-iV amb 7 ex. a es penyal Roig
(Felanitx) (AdR).

Son Navata (Felanitx). 68 ex. el 9-Vii (ROG). Pas postnupcial, 1
ex. el 27-Viii (MUN).

Golf de Santa Ponça i (Calvià). 10 ex. el 19-iX (GAN).
Na Foradada (Valldemosa). 4 ex. el 15-iX (GON).
Torrent de na Borges. Un esbart de 50 ex. el 22-iX (AlO).
Prat de Sant Jordi (Palma). 14 ex. el 4-Xi (ROG).

Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. el 15-iii, 1 ex. el 4 i 13-V a na Pobra (lAR;
AMN; GRR, GRC, PNAC).

Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 20-Viii (2 ex.) i el 26-X (1 ex.)
(GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRi, MOz i PNAG).
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dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 4 4 3 5 5 11 15 76 121 57 9 25

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V 4-Vi* Vii 13-Viii* iX X Xi Xii
ex. 5 3 8 5 2 4 0 4 1 28 4 2

Eivissa: ses Feixes de Talamanca (eivissa). 2 ex. el 17-i (MAR, CAR,
CAl).

Ses Salines (Sant Josep). Observats 9 ex. el 18-i (MAR, CAR,
PRT, CAl, PAl).

illot des Vedranell (Sant Josep). Observats 8 ex. el 29-Viii en
migració (MAR).

Sa Conillera: (Sant Josep). Observats 6 ex. el 29-Viii en migració (MAR).
Formentera: als estanys Pudent i des Peix. Observats 5 ex. el 22-i (CAR, MAR,

MSS, CAN, CAl). Postnupcial, present entre el 13-X amb 1 ex.
(MeY), fins al 3-Xi amb 5 ex. (KlA).

Can Marroig. darrer ex. el 4-V amb un màxim de 7 ex. el 27-iV
(BON, PNeF).

Egretta alba. Agró blanc gros
Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (Me). Migrant
escàs (MA) i rar (ei). Accidental (FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (ViC,

Rid, ReS, PNAM; GAN).

dates i ii iii iV 10-V* Vi 27-Vii* Viii iX X Xi Xii
ex. 10 6 5 3 2 0 1 1 3 2 11 6

Albufereta (Pollença). Pas prenupcial, 3 ex. els dies 6-i (ViC,
MUñ, ART, SeB), i 21-ii (ReS). Pas postnupcial, 1 ex. el 20-
Viii i 4 ex. el 27-Viii (MOC). 1 ex. el 26-iX (BeN, FiO, MAT,
llA, lle), 3 ex. el 6-X (GAN). Hivernada, 1 ex. el 10-Xii a la
gola (VeN).

depuradora de Binissalem. 1 ex. l’1-ii (ReS).
Salobrar de Campos. 2 ex. el 3-iii (MUN). 1 ex. el 21-Vi i 27-iX

(ReS). 1 ex. el 25-Xi (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc, (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii 20-iii* iV V Vi Vii Viii 30-iX* X Xi Xii
ex. 0 1 1 0 0 0 0 0 2 6 3 6
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Addaia (es Mercadal). darrer registre d’hivernada, el 12-iii amb 2
ex. (GRi, MOz i PNAG)

Port de Fornells (es Mercadal). 1 ex. del 4-X fins a final d’any
(COl).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 10-Xi i 21-Xii (MAR).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (Me), garsa (ei)
Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (Me). Hivernant moderat (MA-Me-
ei). Migrant moderat. Cria 1990 i 91 (MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (ViC, Rid, PNAM). el 8-Vi es veu

un juvenil (GAN).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 72 9 56 9 10 6 6 10 33 11 9 6

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ReS; MUN; GON;
GAN).

Son Navata (Felanitx). 1 jove amb restes de plomissó pel cap el 31-
Vii (AdR). Màxims mensuals (AdR; MUN).

dates i ii iii iV 26-V* Vi 28-Vii* Viii iX X Xi Xii
Salobrar 7 6 6 2 1 0 1* 8 11 + + 11
S. Navata 4 0 1J 3 3 + 6 6

Ses Fontanelles (Palma). 2 ex. el 5-V, i 1 ex. el 18-Vi (GON).
Pas postnupcial, es veuen migrant entre el 9-iX amb 3 ex. a cala

estreta (Felanitx) (GON), i fins al 30-Xi amb 1 ex. al port de
Palma (MUN). Un màxim de 12 ex. el 15-iX a Santa Ponça
(Calvià) (GAN), i també 12 ex. el 27-iX en vol al freu de Cabre-
ra (ReS, VeN, PAR).

Cabrera: prenupcial, present entre el 19-iii i el 12-V amb un màxim de 2 ex.
el 9-V. Postnupcial, 1 ex. el 7-X, 5 ex. el 17-X, i 1 ex. el 31-X
(AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, present entre el 22-Viii (1 ex.) i el 2-Xi (8 ex.), un
màxim de 12 ex. el 3-X i 19 ex. el 11-X (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 6 4 5 4 1 1 2 16 26 16 8 7

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 3 2 3 5 2 1 1 4 6 8 3 5
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Binimel·là (es Mercadal). 1 ex. surt volant del torrent el 24-Viii
(GRG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 6 ex. el 18-i (MAR, PAl,
CAR, CAl, PRT).

Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. en pas el 29-Viii (MAR).
Formentera: als estanys Pudent i des Peix. 7 ex. el 22-i (CAR, MAR, MSS,

CAN, CAl).
Prenupcial, primer registre el 8-V amb 3 ex. a Can Marroig (BON,

PNeF), i darrer el 13-V amb 4 ex. a l’estany Pudent (KlA).
Postnupcial, primer ex. l’1-iX a Can Parra, i darrer el 3-Xi a l’es-

tany Pudent (KlA). Un màxim de 27 ex. el 15-X a l’estany
Pudent. (MeY).

S’Espalmador: (Formentera). 2 ex. el 21-i (CAN, CAl, MSS, MAR).

Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)
Estatus: estival moderat (MA) i no reproductor rar (Me). Migrant moderat (MA) i
escàs (Me-ei-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Present entre el 13-iii i el 24-iX. enguany hi haN criat

76 parelles. Observació de joves a partir del 24-Vi (ViC, Rid,
PNAM).

Son Navata (Felanitx). 3 joves el 31-Vii (AdR). 1 ex. el 27-Viii
(MUN).

Salobrar de Campos. 1 juvenil el 31-Vii (ReS).
Salines de s’Avall (ses Salines). 1 jove el 15-Viii (ReS, VeN,

QUi).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 jove el 14-iX (VeN, QUi, BAz,

ReS).
Golf de Santa Ponça i (Calvià). 3 ex. el 19-iX (GAN).

Menorca: lluriac i Tirant (es Mercadal). Primer registre en pas prenupcial, 3
ex. el 22-iii (FlO). Primer registre en pas postnupcial 1 ex. el 2-
iX, i darrer 1 ex. el 12-X (PON i FlO).

Basses de sa Muntanyeta (Maó). darrer registre en pas prenupcial,
2 ex. el 22-Vi (FlO i PAB).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, darrer ex. el 27-iV (BON, PNeF).

Ciconia nigra. Cigonya negra
Estatus: migrant rar (MA-Me-ei). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas postnupcial, 1 ex. el 29-iX a s’Albufera (ViC, Rid, PNAM). 1

ex. el 25-X al port de Palma (MUN).
Cabrera: pas postnupcial, únic registre d’1 ex. el 5-X (AMN).
Menorca: Binixica (Maó). 1 ex. en vol el 27-iX (PAB).

Sa Boval Nova (Maó). 1 ex. el 4-X (GRi, CAP i PNAG,).
Morella (Maó).1 ex. en vol direcció nord el 13-X (FlO).
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Ciconia ciconia. Cigonya , cigonya blanca (Me)
Estatus: hivernant escàs (Me) i rar (MA-ei). Migrant escàs (Me-FO) i rar (MA-ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cala Rajada (Capdepera). Un esbart de 10 ex. el 27-ii sortint a la

mar en formació en direcció N (VeN, ABe).
Sa Pobla. 18 ex. l’1-iii colgats sobre torres elèctriques en desús a

Son Cebría-sa Canova (CAA, MMA).
S’Albufera. Presència almenys d’1 ex. l’1-iii (ViC, Rid, PNAM).
llucmajor. 1 ex. el 3-iV (MMM).
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 10-V (ROG).
Palma. 1 ex. el 16-Vi al polígon Son Castelló (AMG). 1 ex. el 18 i

30-Vi a la Universitat iB (JAM; JiM).
Sa Ràpita (Campos). 6 ex. l’11-Viii (MAN).

Menorca: camí Vell de Maó (Ciutadella). 15 ex. en vol direcció nord-oest el
5-i (MeN).

Aeroport de Menorca (Maó). 2 ex. en vol (eSe).
Basses de lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 5-iV (COl).

Illa de l’Aire: (Sant lluís). 13 ex. en vol direcció nord el 20-iii (PiO).

Plegadis falcinellus. ibis negre
Estatus: hivernant rar (MA-Me). Migrant rar (MA-Me-ei). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (ViC,

Rid, PNAM; BlN; MUN).

dates i ii iii 2-iV* V Vi Vii 5-Viii* Viii iX X Xi Xii
ex. 2 2 2 1 0 0 0 1 2 3 2 2 2

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. els dies 19-X (JAM), 3, 7 i 8-Xi
(llA; JAM), i 10-Xii (VeN).

Menorca: far de Favaritx (Maó). 1 ex. arriba volant del nord-est el 30-iX
(FlO).

lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. del 12 al 23-X (PON, COl i
BeT).

Platalea leucorodia. Bec planer
Estatus: hivernant rar (MA-Me). Migrant rar (MA-Me-ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cala Bòquer (Pollença). 1 ex. el 17-V (BAz).

S’Albufera. Sempre 1 ex. aïllat del 16-V fins el 12-Vi, i 6-X (ViC,
Rid, PNAM; GAN).

Salobrar de Campos. Postnupcial, 2 adults el 3-X (ReS, VeN).
Menorca: lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. l’11-Xii (MeN).

Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
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Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phoenicopterus roseus. Flamenc
Estatus: estival no reproductor (ei). Hivernant escàs (MA-Me) i moderat (ei).
Migrant moderat (MA), escàs (Me-FO) i moderat (ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ReS, MUN, VeN, Vdl,

MiR, MMM, GON, BeN).

dates i ii iii iV V 2-Vi 31-Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 30 11 10 26 9 1 3 100 210 175 200 68

Albufereta (Pollença). 1 adult el 6-i (ViC, MUñ, ART, SeB).
S’Albufera. 1 ex. el 18-Vii, i 2 ex. a partir del 24-Xii (ViC, Rid,

PNAM).
Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 1 subadult observat del 3-i al 10-iV

(POO, PON, POS, COl i MeN) i 1 ex. adult el 14-Xi (PON).
Calan Porter (Alaior). Primer registre de pas postnupcial, 1 ex. el

16-iX (PAB).
Albufera des Grau (Maó). 1 adult i 1 subadult del 17 al 23-Xii

(GRi, MOz i PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 31 ex. el 18-i. Aquesta xifra

suposa una disminució important respecte a la mitjana del mes
de gener d’anys anteriors. No s’assolia un registre tant baix a ses
Salines des de gener de 1993 quan es comptabilitzaren 14 ex.
(MAR, CAR, PAl, PRT, CAl). 40 ex. el 3-Xi (MeY).

Formentera: estany Pudent. 10 ex. el 22-i (MAR, CAR, MSS, CAN, CAl). 5
ex. el 26 i 27-Vi. 36 ex. el 31-X només es quedaren un dia
(MeY). 6 ex. el 3-Xi (KlA).

Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-ei-FO)
Estatus: migrant moderat.
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), vists 20 ex. des

del 30-iV fins al 21-V amb un màxim de 8 ex. el 10-V (GORA).
S’Albufera. 2 ex. el 22-V (GAN). 1 ex. el 22-Vi (ViC, Rid,

PNAM).
Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 23-V (GAN).
Pas postnupcial, rebuts 16 registres (1/Vii, 1/Viii, 13/iX, 1/X).

Primer registre, 1 jove l’1-Vii al puig des Teix (BAU), i darrer
ex. l’1-X al cap ses Salines (Santanyí) (VeN). destaquen també,
un esbart de 11 ex. el 13-iX a Santa Ponça (Calvià) (GAN), els
11 ex. del 19-iX (VeN, MAN) i els 7 ex. del 30-iX, ambdós sor-
tint cap a Cabrera des del cap de ses Salines (VeN).

Cabrera: pas prenupcial, únic registre d’1 ex. el 6-V (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, únic registre d’1 ex. el 19-Viii (GON).
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Menorca: cala Morell (Ciutadella). 1 ex. el 22-V (TAl).
Illa de l’Aire: (Sant lluís). 1 ex. el 21-V (GON).

Milvus migrans. Milà negre, milana negra (MA-ei)
Estatus: estival no reproductor (Me). Hivernant rar (MA-Me). Migrant escàs (MA-
ei) i rar (Me-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: hivernada, 1 ex. el 16-ii a la serra de na Burguesa (leH).

Serra d’Alfàbia. 2 ex. el 7-iii (BAU).
Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), un total de 29

ex. observats entre el 8-iii i el 17-V, amb un màxim de 20 ex. el
3-V (GORA).

Raixeta (Bunyola). 7 ex. el 30-iV al dormidor, mesclats amb 12
milanes (AdR).

Galatzó (Calvià). 3 ex. el 25-V (GAN).
Son Reus (Palma). 1 ex. el 28-V (GAN).
Pas postnupcial, Son Reus (Palma). 1 ex. el 28-Vii (VeN).
Golf de Santa Ponça i (Calvià). 1 ex. el 28-iX (GAN).
Binis (Fornalutx). 2 ex. el 25-X a un dormidor amb 6 milanes

(MUN, QUi, VeN).
S’Allapassa (llucmajor). 1 ex. el 5-Xi amb una milana (MUN).

Menorca: lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 14-Xi (PON).
Mongofre (Maó). 1 ex. el 26-Xii (CAT).

Eivissa: pla d’Aubarca (Sant Antoni). S’observa 1 ex. el 28-iii (MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). Quatre observacions, sempre d’1 ex. en pas entre el

21-iV i 13-V (MAR).

Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (Me-ei-FO)
Estatus: sedentari escàs (MA-Me). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-ei-FO).
Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: han estat 23 les parelles localitzades a l’any 2009. Sols 12 (52%)

tingueren èxit, surant 24 polls. la mida mitjana de la llocada ha
estat de 2,38 polls nascuts per parella amb posta. els polls volats
per parella amb posta han estat d’1,8. Fins a 24 polls van ser
marcats amb anelles i marques alars, 15 d’ells s’han marcat amb
emissors convencionals i 4 amb aparells via satèl·lit (Argos-
gps) per primera vegada. S’ha constatat la reproducció d’una
colla, que surà 1 poll, al Parc Natural de la Península de llevant,
uns 30 anys després de la seva desaparició a la zona. Fins a 9
milanes han estat localitzades mortes, 3 d’elles per enverinament
a llucamet (llucmajor) (AdR, MUñ).

Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), vists 2 ex., un
el 8-iii i l’altre el 3-V (GORA).

Menorca: enguany s’han registrat 12 parelles territorials, i encara que els
paràmetres reproductors han estat bastant bons (productivitat
d’1,8 polls volats/parella territorial) i han volat un total de 22
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polls, la població reproductora no acaba d’incrementar-se i en
els darrers anys ha disminuït. la supervivència immadura d’e-
xemplars de primer any ha estat de 0,59, un poc baixa, mentre
que la supervivència adulta fou de 0,86, bastant baixa. S’han
trobat morts 9 exemplars, dos d’ells per electrocució, un per
causes naturals, un per col·lisió amb els aerogeneradors de la
planta de Milà i 4 estan essent analitzats (PAB, Programa Con-
servació Milà Menorca: Conselleria de Medi Ambient del
Govern Balear i l’institut Menorquí d’estudis iMe).

Eivissa: aeroport (Sant Josep). 1 ex. el 19-Viii (NiC).

Haliaeetus albicilla. Àguila marina
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Neophron percnopterus. Miloca, moixeta voltonera (MA-ei-FO)
Estatus: sedentari escàs (Me) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (ei).
Selecció: reproducció i tots els registres a MA.
Mallorca: ses Cabanasses (Petra). 1 adult el 10-ii (ViC).

Solleric (Artà). 1 adult el 8-iii (GON).
Pas prenupcial a Albercutx (Pollença). 1 ex. els dies 18 i 19-iV

(GORA).
Son Jaumell (Capdepera). 2 adults el 2-Vi (ART).
Cala Agulla (Capdepera). 1 ex. el 7-Vi amb una milana (SUY).
Manacor. 1 adult el 13-Vii (ART).
Pas postnupcial, 1 ex. el 15-Viii a Calvià (BeN).

Menorca: la población reproductora sembla estabilitzada en les 50 parelles
territorials que s’han vengut detectant des de 2004. la produc-
tivitat detectada ha estat de 0,61 polls volats/parella territorial,
valors semblants a l’obtingut des de l’any 1998-2009, i que se
pot considerar un valor acceptable. durant aquest any s’ha tro-
bat mort un adult per consum de carbofuran que havia estat
marcat al 2001 i tenia el seu territori al nord de Ciutadella.
També ha estat recollit per part del Centre de Recuperació de la
Fauna Silvestre un altre adult amb un traumatisme en una ala i
que encara se troba en recuperació (PAB, Control de la població
per la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear-iMe).

Son Alzina (Ciutadella). 15 ex. alguns posats a terra i altres sobre-
volant la zona el 6-Viii (ROS).

Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-ei-FO), voltor (Me)
Estatus: accidental (MA-Me-ei). Present escàs tot l’any desde novembre 2008
(MA).
Selecció: màxims mensuals (MA) i tots els registres rebuts (Me, ei, FO).
Mallorca: Aucanelleta (escorca). 15 ex. el 15-i (CAi).

Font des Noguer (escorca). 11 ex. el 4-ii (GON).
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Albercutx (Pollença). 20 ex. el 22-iii (BAz, VeN, QUi).
Raixeta (Bunyola). 20 ex. el 30-iV (AdR).
Puig des Castellot. 28 ex. el 9-V volant en cercle amb 5 voltors

negres sobre el coll de sa Rota (ViC).
lluc (escorca). Un esbart de 18 ex. amb 3 ex. de voltor negre el 13-

Vi (ViC).
Puig des Teix. Un esbart de 52 ex. l’1-Vii (BAU).
Puig de Galatzó. 25 ex. el 6-Viii (MAN).
Salobrar de Campos. Un esbart de 37 ex. amb 6 ex. de voltor negre

el 12-iX (MON; GAN).
Binis (Fornalutx). 45 ex. el 25-X (MUN, QUi, VeN).

Eivissa : Santa eularia. Un esbart de 14 ex. el 9-iV donant voltes per agafar
alçada i després han pres direcció SO (Vil).

Ses Salines (Sant Josep). Trobat 1 ex. mort el 19-Xi a la platja des
Codolar a la vorera de la mar (PAl, MAR).

Aegypius monachus. Voltor negre, voltor (MA-ei-FO)
Estatus: sedentari escàs (MA). Accidental (Me-ei).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: serra de Tramuntana. enguany se repeteix el nombre de polls

volanders amb 9 ex., pel que se manté la seva tendència positi-
va amb un índex de productivitat de 0,64 (polls volanders/nius
ocupats) i l’èxit reproductor de 0,90 (polls volanders/postes)
(SAC, ANe, Fed, BVCF).

Menorca: port de Ciutadella. 1 ex. trobat mort a l’aigua per carbofuran el 21-
i (anellat a Mallorca al 2008) (PAB).

Circaetus gallicus. Àguila marcenca
Estatus. migrant rar (MA-Me). Hivernant rar (Me). Accidental (ei-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: vall de Superna (Puigpunyent). 1 ex. el 5-Vi (BAU).

Cúber (escorca). 1 ex. el 23-Viii (VeN, QUi).
Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 13-iX (GAN).
S’Aucadena (Alaró). 1 ex. el 17-iX molestat per dues àguiles calça-

des (MUN, lil).
Santa Maria. 1 ex. el 16-X (PAN).

Menorca: la Vall (Ciutadella). 1 ex. l’1-iii (TRi).
Plans de Favaritx i albufera des Grau (Maó). Per la part nord-est de

l’illa observats un màxim de 2 ex. del 28-X al 13-Xi (JUl, PiO,
MOz, MeN, GRG, BOR, GRi i PNAG).

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d’aigua (Me), pilot d’àdenes (ei)
Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-Me-FO) i rar (ei). Migrant
moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
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Foto 1. Grup de voltor negre Aegypius monachus (Black vulture) i voltor lleonat Gyps fulvus

(Griffon vulture) a una menjadora. Serra Tramuntana, novembre 2008. Foto: archiu BvCF.

Mallorca: s’Albufera. enguany hi han criat 12 parelles. Observació d’ous a
partir de l’1-iV, i joves el 10-Vi. Un màxim de 68 ex. el 10-i
(ViC, Rid, PNAM).

Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), vists 103 ex.
des del 8-iii fins al 3-V amb un máxim de 17 ex. el 3-V
(GORA).

Salobrar de Campos. 3 ex. el 5-ii, 2 ex. el 3-iii (MUN). 2 ex. i una
femella amb una branqueta a les urpes l’11-iV (ReS). 1 ex. el 9-
Vii (MUN). 6 ex. (3 joves d’enguany, una femella i 2 mascles)
el 31-Vii. 9 ex. el 15-Viii. 4 ex. el 7 i 8-Viii, 9 ex. el 15-Viii i
5 ex. el 30-Viii (ReS, VeN). 12 ex. el 12-iX (GAN). 7 ex.
l’11-X. 4 ex. el 22-Xii (ReS, VeN).

Campos. 10 ex. el 20-iii a es Fasser den Bragues (MAS).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 25-iii (MUN).
Pla de l’Anzell (Vilafranca). 4 femelles i 1 mascle a un dormidor el

29 i 30-Vi amb arpelles cendroses (CAA, MMA; ReS, VeN,
QUi). 2 mascles adults, una o dues femelles adultes, 1 mascle
immadur, 1 jove d’enguany el 31-Vii a un dormidor (ReS).

llucamet (llucmajor). Trobat 1 jove enverinat el 11-Viii (AdR).
Pas postnupcial, s’inicia amb 1 ex. el 28-Viii a Can Canai (Mon-

tuïri) (MAS), 1 ex. el 30-Viii a la carretera de Sóller (BeN), 1
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mascle el 3-iX al freu de Cabrera. 5 ex. el 11-iX a s’Allapassa
(llucmajor) (AdR).

Santa Ponça (Calvià). Vist entre el 13-iX (1 ex.) i el 22-iX (1 ex.)
amb un màxim de 5 ex. el 15-iX (GAN).

Cap de Formentor (Pollença). 2 ex. el 13-iX entrant de la mar
(VeN, QUi).

Aeroport de Palma. 6 ex. el 14-iX (VeN, QUi, BAz, ReS).
Cap de ses Salines (Santanyí). 11 ex. el 19-iX al freu de Cabrera

(VeN, MAN). 2 ex. el 27-iX (ReS, VeN, PAR). darrer registre
el 30-iX amb 16 ex. al freu de Cabrera (VeN).

Cabrera: pas prenupcial, present sempre 1 ex. els dies 30 i 31-iii, i del 9 al
12-V (AMN, GON, PNAC). Postnupcial,

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V 4-Vi* Vii 13-Viii* iX X Xi Xii
ex. 1 1 4 2 1 1 0 1 2 2 2 2

lluriac i Tirant (es Mercadal). 4 femelles i 1 mascle el 2-iV (GRG).
Eivissa: pla d’Aubarca (Sant Antoni). S’observa 1 mascle el 31-iii (MAR).

Ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 25-Viii
amb l’observació d’1 mascle (MAR).

Formentera: Prenupcial, present 1 ex. el 3-iii al estany Pudent (KlA), i 1 ex.
entre el 8 i 13-V a Can Marroig (BON, PNeF).

Circus cyaneus. Arpella pàl·lida, esparver d’albufera (MA-ei-FO), arpella d’al-
bufera (Me). Estatus: hivernant escàs (Me-FO) i rar (MA-ei). Migrant escàs.
Selecció: fenologia.
Mallorca: S’Albufera. 1 ex. l’1-i (MUN). 2 ex. el 15-i (ViC, Rid, PNAM).

Costitx. Una femella el 4-i (VeN, QUi).
Son Real (Santa Margalida). 1 ex. el 4-i (CAA, MMA).
Serra de na Burguesa. Una femella el 18-i (BAU).
Sa Barrala (Campos). 2 ex. el 18-ii (GAR).
Pas prenupcial, rebuts 4 registres (2/iii, 2/iV). darrera observació

el 9-iV amb 1 ex. a s’Albufera (ViC, Rid, PNAM). Un màxim
de 3 femelles el 29-iii i 2 mascles l’1-iii, ambdós també a s’Al-
bufera (ViC, Rid, PNAM; MMA, CAA).

Pas postnupcial, rebuts 7 registres (1/Viii, 0/iX, 1/X, 4/Xi, 1/Xii).
Primer ex. el 30-Viii al Salobrar de Campos (BeN).

Menorca: lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 mascle el 27-i (MeN i GRG), i 1
mascle l’1-ii (COl).

Sa Cudia Nova (Maó). Una femella el 10-ii (GRi).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Una femella el 18-i (PAl, MAR).

Pla d’Aubarca (Sant Antoni). S’observa una femella el 22-iii (MAR).
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Circus macrourus. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-ei-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d’albufera (MA-ei-FO)
Estatus: migrant escàs (MA-Me-ei-FO). Cria accidental el 2001, 03 i 04 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, rebuts 7 registres (1/iii, 3/iV, 1/V, 2/Vi). Primer

registre, 1 mascle el 23-iii a s’Albufera (ViC, Rid, PNAM). 1
mascle el 4-V a Felanitx (AdR).

Pla de l’Anzell (Vilafranca). 3 ex. el 29-Vi a un dormidor amb 5
arpelles (CAA, MMA). 1 mascle probable de segon any a un
dormidor el 30-Vi (ReS, VeN, QUi, MMA, CAA, BAz).

Pas postnupcial, rebuts 20 registres (2/Vii, 8/Viii, 9/iX, 1/X). Pri-
mer ex. el 19-Vii amb 1 mascle, i darrer el 2-X, ambdós a s’Al-
bufera (ViC, Rid, PNAM). Un màxim de 4 ex. el 22-iX a l’ae-
roport de Palma (NiC, VeN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 4 ex. del 14 al 22-iX, dos amb marques
alars, un era femella jove amb marca alar dreta A3, marcat el 14-
Vii-2009 a Mainfranken, Alemanya, i l’altre ex. a França (VeN,
QUi, BAz, ReS).

Menorca: aeroport (Maó). 1 mascle adult del 19 al 21-iV (eSe).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 mascle el 22-iV (BON, PNeF).

Accipiter gentilis. Astor (Me)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Accipiter nisus. esparver, falcó torter (MA-ei-FO), falcó torder (Me)
Estatus: hivernant escàs (MA-Me-ei-FO). Migrant escàs (MA-Me-ei) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernada, 1 ex. el 15-i a es Cabàs (Santa Maria) (AdR).

Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), vists 10 ex. des
del 27-iii fins al 10-V amb un màxim de 4 ex. el 5-iV (GORA).

Pas postnupcial, rebuts 18 registres (15/X, 3/Xi). Primer ex. el 3-X
a Planícia (Banyalbufar) (BON), i darrer ex. el 14-Xi a sa Punta
(Felanitx) (AdR). Un màxim de 2 ex. volant en cercles el 24-X
a Son Ferrà (esporles) (die).

Hivernada, 1 ex. el 15-Xii a Randa (Algaida) (AdR).
Cabrera: pas postnupcial, únic registre d’1 ex. el 9-X (AMN, PNAC).
Menorca: Maó. 1 ex. el 6-i a la ctra. d’Alaior (eSe).

Plans de Favaritx (Maó). 1 ex. el 6-X (GRi, MOz i PNAG).
Plans de Santa eularieta (es Mercadal). 1 ex. el 17-Xii (PON).

Eivissa: Can Guillemó (Sant Antoni). 1 ex. el 7-i (MAR).
Can Rotavella (Sant Antoni). Una femella el 8-ii (MAR).
Puig de sa Cova (Sant Antoni). 1 ex. el 18-ii (MAR).
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es Camp Vell (Sant Antoni). Una femella l’1-iii posat (MAR).
es Puig (Sant Antoni). Observat 1 ex. el 16-Xi (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 21-Xi (MAR).
Castell des Puig (Sant Antoni). Una femella el 27-Xii (MAR).
Canal den Parra (Sant Antoni). 1 ex. el 27-Xii (MAR, iGl).

Sa Conillera: (Sant Josep). S’observa 1 ex. en pas el 18-iV (MAR).
Formentera: cap de Barbaria. 1 ex. el 24-iX (BAz).

Buteo buteo. Aligot
Estatus: hivernant escàs (Me) i rar (MA-ei-FO). Migrant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: hivernada, 1 ex. el 29 i 30-i a s’Albufera (ViC, Rid, PNAM).

Pas prenupcial, 1 ex. el 6-iii a Marratxí (VeN). A Albercutx i For-
mentor (Pollença), vists 17 ex. des del 8-iii fins al 3-V amb un
màxim de 9 ex. el 5-iV (GORA).

Vall d’esporles. 1 ex. el 27-V, es veuen des de fa tres mesos dos
exemplars (BAU).

Pas postnupcial, Cúber (escorca), 1 ex. el 9-Viii (BAU). 1 jove el
23-Viii (VeN, QUi).

Calvià. 1 ex. el 30-Xi (AMG).
Cabrera: pas prenupcial, tan sols observat 1 ex. 15-iV (AMN, GON, PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 2-V (MMM).
Menorca: l’Argentina (Alaior). 1 ex. el 27-i (GRG i MeN).

Barranc de Biniai (Maó). 1 ex. el 15-ii (CAT).
Milà (Maó). 1 ex. el 18-ii (PAB i TRi).
Son Arro (Ferreries). 1 ex. el 28-ii (CAT).
Son Gras (Ferreries). 1 ex. el 5-iii (PAB).
Maó. 1 ex. el 10-iii a la ctra. des Grau (CAT).
lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 18-iV (PON).
Capifort (Maó). 1 ex. el 13-Xii (PiO, FlO i Sil).

Eivissa: Can Nicolau (Sant Antoni). S’observa 1 ex. el 17-Xii (MAR).

Aquila pomarina. Àguila pomerània
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: Santa Bàrbara (Ciutadella). 1 ex. a l’abril, pendent d’homologació

pel Comitè de Rareses-SeO.

Aquila chrysaetos. Àguila reial
Estatus: accidental. extingit com a reproductor (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hieraaetus pennatus. Àguila calçada, esparver (MA-ei-FO), soter (Me)
Estatus: sedentari moderat (MA-Me). Hivernant escàs (ei). Migrant moderat (MA)
i escàs (ei-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
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Mallorca: pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), vists 8 ex. des
del 5-iV fins al 3-V amb un màxim de 3 ex. el primer i darrer dia
(GORA).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 18-iV i el 4-V, un màxim de 2 ex.
els dies 23 i 30-iV. Pas postnupcial, darrer ex. el 29-X amb un
màxim de 4 ex. el 20 i 23-X (AMN, PNAC).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 6 ex. el 2-V (MMM). 35 ex. remuntant en cercle el
19-V cap a Mallorca (MUN).

Pas postnupcial, 4 ex. el 26-iX (BAz, et al.).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 7 ex. en vol el 24-X (MeN i GRG).
Eivissa: darrer ex. prenupcial el 28-iii al pla d’Aubarca (Sant Antoni) Un

màxim de 4 ex. el 17-ii a ets Alls (Sant Antoni). (MAR).
Primer ex. postnupcial el 15-Viii a la Forada (Sant Antoni) (MAR).

Sa Conillera: (Sant Josep). Vist entre el 20-iV i el 12-V quatre observacions
durant el pas amb un total de 28 ex. i un màxim de 14 ex. el 22-
iV (MAR).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. els dies 5 i 9-V (BON, PNeF).
es Brolls. Pas postnupcial, 2 ex. el 18-X (MeY).

Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarrada
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (ei)
Estatus: sedentari rar (MA-Me). Hivernant rar (MA-ei). Migrant escàs (MA-ei-FO)
i rar (Me). extingit com a reproductor (ei-FO). Selecció: reproducció i dades
 d’interès.
Mallorca: Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 21-X (AMG).

Albufereta (Pollença). 1 ex. aparentment malalt o dèbil el 21-ii
(ReS).

Menorca: S’han detectat 5 parelles territorials, de les quals 4 han fet posta i
tan sols dues han tingut èxit. en total han volat 3 polls i s’hi ha
incorporat 1 poll traslocat de Mallorca. (TRi).

Albufera des Grau (Maó). Màxims mensual i dates estremes amb
asterisc. (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V Vi 24-Vii* Viii iX 2-X* Xi Xii
ex. 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1

Addaia (es Mercadal). Màxims mensual i dates estremes amb aste-
risc. (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V 12-Vi* Vii 21-Viii* iX X Xi Xii
ex. 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 18-i (MAR, PAl). 1 ex. els dies
20 i 27-X (PAl).

Formentera: estany Pudent. Present entre el 25-iX amb 2 ex. (KlA), i el 19-X
amb 1 ex. posat a un pal i menjant-se un peix (MeY).

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (Me)
Estatus: migrant rar (MA-Me). Accidental. Falta informació. extingit com a repro-
ductor (Me).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos. 1 mascle adult i possiblement una femella el

21-Vi, i 1 mascle de segon any l’1-Vii, ambdós registres a la
zona de sa Barrala (ReS). 1 ex. el 12-Vii (VeN).

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (Me)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (Me-ei-FO). Hivernant moderat (Me)
i escàs (MA-ei). Migrant moderat (MA-Me).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), vists 21 ex. des

del 19-iV fins al 3-V amb un màxim de 5 ex. el 2-V (GORA).
lucamet (llucmajor). Trobat 1 ex. tirotejat l’11-Viii (AdR).
Salobrar de Campos. 1 mascle depredant un poll de picaplatges

camanegra el 21-Vi (ReS).
Pas postnupcial, 1 ex. el 27-iX al freu de Cabrera (ReS, VeN,

PAR).
Cabrera: prenupcial, present 1 ex. durant tota la campanya del 17-iii fins al

15-V amb 2 ex. els dies 30-iii, i 21-iV, el darrer any de cria fou
el 1993. Postnupcial, present 1 ex. entre el 4 i 31-X (AMN,
PNAC).

Sa Conillera: (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 17-iV (MAR).

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (Me)
Estatus: migrant escàs (MA-Me-ei) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Campos. 1 ex. el 20-iii als banys de la Font Santa (MAS).

Felanitx. 1 mascle el 3-Vi a sa vinya des pla des Metge (AdR).
Salobrar de Campos. Postnupcial, una femella el 30-Viii (BeN,

ReS, VeN, Vdl).
Menorca: aeroport (Maó). 1 ex. el 5-V i 1 mascle el 8-V (eSe).

lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 femelles i 2 mascles el 10-V
(PON).

Falco columbarius. esmerla
Hivernant i migrant rar (MA-Me). Accidental (ei-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Manacor. 1 ex. el 2-i (VeN, AVe).
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S’Albufera. 1 ex. el 14-Xi, una femella el 15-Xi, 2 ex. el 20-Xi, i
una femella el 30-Xii (VeN, QUi, BAz, lOP; ViC, Rid,
PNAM).

Menorca: aeroport (Maó). Una femella observada pràcticament tots els dies
del 23-Xi-2008 a l’11-iii-2009 (eSe).

Falco subbuteo. Falconet
Estatus: migrant escàs (MA-Me) i rar (FO). Cria accidental al 1988, 89 i 90 (MA),
i 2003 (Me). Accidental (ei). Selecció: fenologia i tots els registres a ei-FO.
Mallorca: pas prenupcial, rebut un registre (1/V). Albercutx, Formentor i Ter-

nelles (Pollença).
llucmajor. 1 ex. el 17-V a fora vila (AMG).
Pas postnupcial, rebuts 16 registres (11/iX, 5/X). Primer ex. el 12-

iX amb 1 adult amb el pap ple, sortint cap a la mar al cap des ses
Salines (Santanyí) (VeN), i darrer ex. el 17-X al Salobrar de
Campos (ReS, VeN). Un màxim de 2 ex. del 30-iX al 3-X al
cap de ses Salines (ReS, VeN), i 2 ex. el 9-X caçant libèl·lules
al Salobrar de Campos (VeN).

Menorca: aeroport (Maó). 1 ex. caçant oronetes el 21-iV i 1 ex. el 4-V (eSe).
es Tudons (Ciutadella). 1 ex. el 8-V (JUl).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. caçant passeriformes l’11-Viii (GRi).

Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (ei)
Estatus: estival moderat (MA-ei). Migrant escàs (Me-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: primera arribada el 29-iii amb 2 ex. a Búger (MMA). darrer ex. el

26-X a Planícia (Banyalbufar) (BON).
Son Fe i Son Siurana (Alcúdia). 200 ex. el 9-Vi volant baix caçant

insectes (ViC).
Albufereta. Un màxim de 32 ex. el 21-Vi al pinaret (TOM).
Son Bosc (Muro). Un màxim de 74 ex. el 8-Vi caçant al vol esca-

rabats de Sant Joan Polyphylla fullo (GAN).
Cabrera: postnupcial, darrer registre el 18-X amb 2 ex. (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: primera arribada el 24-iV amb 3 ex., i darrer ex. l’1-Xi (GON,

PNdR).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, primer ex. el 16-iV (BON, PNeF).

Falco biarmicus. Falcó llaner
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (ei).
Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (Me-ei). Hivernant escàs (ei) i rar
(MA).
Selecció: reproducció, subespècies i dades d’interès.
Mallorca: castell de Santueri (Felanitx). 1 colla el 6-iV (AdR).
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Cap Blanc (llucmajor). 1 adult ensenyant a 2 juvenils a caçar el
28-V (NiC).

Sa Pobla. Una femella menjant el cadàver d’un altre falcó mort
recentment el 25-Xi (BAz).

Menorca: s’estància Alta ( Maó). 1 ex. al terra menjant un esplugabous aca-
bat de caçar el 17-X (CAT).

Falco peregrinus calidus. Falcó, falcó reial (ei).
Estatus: hivernant i migrant rar (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Una femella el 3-iX (ReS).

Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rallus aquaticus. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (ei)
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (Me-ei). Migrant escàs (FO) i rar (ei).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. enguany s’estima que hi han criat un mínim de 150

parelles, s’han vist joves a partir del 16-Vi (ViC, Rid, PNAM).
Salobrar de Campos. 1 adult amb 3 polls el 26-V (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 2 2 1 2 2 2 5 4 3 2 2 2

lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 14-iii (PON).

Porzana porzana. Rasclet pintat, rasclet (MA-ei-FO)
Estatus: hivernant escàs (Me-ei) i rar (MA). Migrant escàs. Falta informació.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, presència entre el 31-iii (1 ex.) i el 9-iV (2

ex.). Postnupcial, 1 ex. el 25-iX (ViC, Rid, ReS, PNAM;
VeN).

Menorca: calan Porter (Alaior). 1 ex. escoltat vàries vegades al torrent, el 20-
i (MeN).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat el 19-iX (eSC i CAM).

Porzana parva. Rascletó
Estatus: hivernant rar (Me). Migrant rar (Me). Accidental (MA-ei-FO). Falta infor-
mació.
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: Sant lluís. 1 ex. trobat ferit al camí de Biniati i entregat al Centre

de Recuperació de Fauna Silvestre al març. Pendent d’homolo-
gació pel Comitè de Rareses.
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Porzana pusilla. Rasclet menut, rasclet petit (MA-ei-FO), rasclet gris (Me)
Estatus: accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: Ciutadella. 1 ex. trobat desorientat a la plaça des Born, entregat al

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre i desprès alliberat a
l’octubre. Pendent d’homologació pel Comitè de Rareses.

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (Me)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gallinula chloropus. Polla d’aigua
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (Me) i escàs (ei). Cria des de 1995
(FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-ei). Migrant moderat (Me) i escàs (MA-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim de 300 parelles,

s’han vist polls a partir del 5-V (ViC, Rid, PNAM).
depuradora de Santa Maria. 63 ex. el 13-i (ViC).
Golf de Son Muntaner (Palma). 37 ex. el 15-i (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 4 7 7 7 4 14 45 96 35 13 14 17

Eivissa: ses Feixes de Talamanca (eivissa). Observats 8 ex. el 17-i (CAR,
MAR, CAl). 10 ex. el 20-Xii (PAl).

Golf de Roca llisa (Santa eulària). 24 ex. el 17-i (MAR, CAR,
CAl).

Riu de Santa eulària. S’observen 7 ex. el 17-i a la desembocadura
(CAR, CAl, MAR). Ses Salines (Sant Josep). S’observen 20 ex.
el 21-Xi (MAR).

Formentera: estany Pudent. Vist 1 adult entre el 23-Vi i 14-Vii, i també el 13 i
15-X (MeY).

Porphyrio alleni. Gall faveret, gallet faver africà (MA-ei)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porphyrio porphyrio. Gall faver
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (Me). Reintroduït al 1991 (MA). Acciden-
tal (ei-FO). Cria des de 2000 (Me). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. enguany hi han criat un mínim de 125 parelles, s’han

vist polls a partir del 30-iV, i joves l’11-V (ViC, Rid, PNAM).
Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 15-i, 3 adults l’1-V, 2

adults el 6-iX (MUN).
Torrent de Canyamel (Capdepera). 1 ex. el 18-i (ART, MUñ).
depuradora de Binissalem. 2 ex. l’1-ii (ReS).
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Golf de Santa Ponça ii (Calvià). 5 adults el 30-iii (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 parelles nidificants, 2 adults amb 1 poll

nidífug el 26-iii i 17-iV, 1 ex. jove el 26-Vi, 2 joves i 1 poll el
10-Vii, 3 joves el 17-Vii. Màxims mensuals (GRi, MOz i
PNAG).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 1 2 7 3 2 3 6 2 1 6 5 4

lluriac i Tirant (es Mercadal). Observats fins al 16-V amb un
màxim de 6 ex. l’1-ii, i a partir del 20-Xi amb 3 ex. (GRG,
COl, TRi, eSC i CAT).

Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. covant, i un niu amb 4 ous
amb la femella morta al costat l’11-iii (MeN i FlO).

Fulica atra. Fotja
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (Me). Hivernant abundant (MA-Me) i
escàs (ei). Migrant abundant (Me) i escàs (MA-ei-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim de 150 parelles,

s’han vist polls a partir del 16-ii. Un màxim de 1.140 ex. el 16-
i (ViC, Rid, PNAM).

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals, 190 ex. el 21-ii (ReS;
MUN).

Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; AMG).
Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Màxims men-

suals (llA; MUN).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufereta + 190 55 + + + + + + + + +
Maristany 25 300 + +
Can Guidet 20 16 52 54 58 14

depuradora de Santa Maria. 12 ex. el 13-i (ViC).
Golf de Son Muntaner (Palma). 57 ex. el 15-i, 1 adult amb polls

l’1-V, 50 ex. el 6-iX (MUN).
Ses Fontanelles (Palma). 2 ex. el 18-i (AMG).
Prat de Sant Jordi (Palma). 12 ex. el 18-i (ReS, VeN, lOP). Polls

el 15-V (JAM).
estany des Ponts (Alcúdia). 150 ex. el 30-i (MUN).
Bassa de Son Trobat (Muntuïri). 2 ex. el 31-Vii (AdR).
Son Navata (Felanitx). 16 ex. el 4-V (AdR). 3 ex. el 27-Viii

(MUN).
Golf de Santa Ponça i (Calvià). 35 ex. el 16-iX (GAN).
Torrent de na Borges. Un esbart de 35 ex. el 22-iX (AlO).
Salobrar de Campos. 90 ex. el 10-Xi (MUN).
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Menorca: Albufera des Grau (Maó). 20 parelles territorials el 23-iV, de les
que 15 suren polls (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 752 573 406 140 121 447 778 1.225 1.246 1.257 607 676

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc. (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V 26-Vi* Vii Viii iX 8-X* Xi Xii
ex. 2 3 18 15 17 3 0 0 0 32 119 116

Eivissa: golf de Roca llisa (Santa eulària). Observats 5 ex. el 17-i (CAR,
MAR, CAl).

Ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 19-Vii amb
1 ex. a la platja de Mitjorn. S’observen 2 ex. el 21-Xi (MAR).

Fulica cristata. Fotja banyuda
Estatus: sedentari rar (MA).
Selecció: tots els regitres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. enguany hi han criat de 5 a 6 parelles, i s’han vist nius

a partir del 14-ii i polls a partir del 13-iii. Màxims mensuals
(ViC, Rid, PNAM; MUN).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 14 21 14 + 13 8 11 17 26 13 19 12

Grus grus. Grua, grulla (FO)
Estatus: hivernant escàs (MA-Me-ei). Migrant escàs i rar (ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: hivernant, 2 ex. el 7-ii al prat de Sant Jordi (Palma) (JAM). 3 ex. el

24-ii a sa Barrala (Campos) (MUN). 1 jove del 10 al 30-Xii
entre Magalluf i Son Ferrer (Calvià) (BAz, VeN).

Pas prenupcial, darrera dada el 6-iii amb 22 ex. a s’Albufera (ViC,
Rid, ReS, PNAM).

Pas postnupcial, primer registre l’11-X amb 11 ex. a la torre de ses
Ànimes (Banyalbufar) (BeN, MAT, FiO), i darrer registre el
22-Xii amb varis ex. escoltats a sa Barrala (Campos) (ReS).
Uns màxims de 17 ex. el 15-X entrant de la mar a Sant Agustí
(Palma) (AVe, BOT), 13 ex. l’1-Xi a s’Albufera (ViC, Rid,
PNAM), i 7 ex. el 20-Xii a sa Pobla (VeN, QUi, ReS, BeN).

Cabrera: postnupcial, una única dada de 16 ex. el 31-X (AMN, PNAC).
Menorca: Maó. 6 ex. el 9-ii entre el km 41 i 42 al nord de la carretera a Ciu-

tadella (ORF).
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Albufera des Grau (Maó). 10 ex. el 27-ii, 24 ex. el 31-X (MeN,
CAM, CAT, PiO, GRG i MeR).

Son Salomó (Ciutadella). 50 ex. l’1-Xi (BAA).
Binixems (Alaior). 7 ex. el 15-Xi (AlS).
es Mercadal. 33 ex. en vol alt el 21-Xi (PON).

Eivissa: Can Misses (eivissa). S’observen 3 ex. el 3-ii en vol SO (PAl,
MAR).

Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 17-Xii als conreus (GAA).
Ses Hisendes de Cala d’Hort (Sant Josep). Observat 1 ex. el 31-Xii

(ViA, MRi).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (Me-ei-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. entre el 30-iV i 25-V al Salobrar de Campos

(ReS; MMM).
Pas postnupcial, 1 ex. el 23-Vi, i present entre l’11 i el 25-Viii amb

un màxim històric de 32 ex. el 21-Viii a s’Albufera (ReU; ViC,
Rid, ReS, PNAM) (vegeu foto 2).

Menorca: s’Alairó (es Mercadal). 1 ex. el 2-Viii a la platja (POO).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (Me), xerraire (ei)
Estatus: estival moderat (MA-ei), escàs (Me-FO). Hivernant escàs (MA). Migrant
moderat (MA-Me-ei). Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
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ANUARi ORNiTOlòGiC
de leS BAleARS 2009

Mallorca: s’Albufera. enguany hi han criat 168 parelles, s’han vist còpules a
partir de l’1-ii, ous de l’1-iV, i polls del 29-iV. Màxims men-
suals (ViC, Rid, PNAM).

Salobrar de Campos. Present tot l’any. Màxims mensuals (ReS;
MUN; GON; GAN).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 41 58 36 + + + + 92 102 96 61 71
Salobrar 30 50 + 92 170 + + 329 345 200 145 90

Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 18-i (AMG).
Albufereta (Pollença). 33 ex. el 25-iii (MUN), 71 ex. el 25-Viii

(ReS).
estany de ses Gambes (Santanyí). 13 ex. el 27-iii (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). Pas prenupcial, 12 ex. 6-iV (JAM). 3

colles amb polls el 15-V (JAM). 2 ex. el 12-Vi (MUN). 6 ex. el
19-Xii (ReS).

Ses salines de s’Avall (ses Salines). Prenupcial, 40 ex. el 8-Vii
(MUN), 33 ex. el 8-Viii (ReS), 18 ex. el 12-iX (GAN).

Cabrera: pas prenupcial, un únic registre de 10 ex. el 28-iii a la platja des
Pagès (AMN, GON, PNAC). Un registre aïllat de 2 ex. el 13-Vi
a l’Olló (lOe, SeA, PNAC)
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Menorca: Son Bou (Alaior). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. el 7-iii
(MeN).

Albufera des Grau (Maó). dues parelles territorials que han tret
polls les dues, primer jove observat el 12-Vi. Màxims mensuals
i dates extremes amb asterisc. (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV 5-V* Vi Vii Viii 10-iX* X Xi Xii
ex. 0 0 0 0 4 15 22 25 7 0 0 0

Addaia (es Mercadal). Han criat un total de 6 parelles. Màxims
mensuals i dates extremes amb asterisc (GRi, MOz, PNAG i
PAB).

dates i ii 26-iii* iV V Vi 10-Vii* Viii iX X Xi Xii
ex. 0 0 8 30 28 33 4 0 0 0 0 0

lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 juvenil el 5-X (FlO).
Formentera: estany Pudent. enguany hi han criat. Observació d’una colònia

amb almenys 5 polls i adults entre el 26-Vi i 12-Vii (MeY).

Recurvirostra avosetta. Bec d’alena, alena (MA-ei-FO)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant escàs (Me) i rar (MA-ei). Migrant escàs.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Observació de nius a partir de l’11-iV (ReS).

Màxims mensuals (GAR, AdR, ReS, MUN, GON).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 4 50 + 70 + + 250 260 180 103 9 15

S’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc, i entre
parèntesis els registres aïllats següents: 21 i 27-Vi, i 6 i 7-Vii
(ViC, Rid, PNAM).

dates i-ii 27-iii* iV 24-iV* V Vi Vii 28-Viii* iX 29-iX* X-Xi Xii
ex. 0 1 13 + 0 (3) (2) 3 3 1 0 0

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 27-Viii (MOC), i el 30-Viii (ReS).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Primer registre en pas prenupcial, 2 ex. el

17-iV (PAB).
Port de Fornells (es Mercadal). Únic registre en pas postnupcial, 3

ex. el 19-iX (MeN).
Illa de l’Aire: Sant lluís. 1 ex. el 25-iV (RGH).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 18-i (MAR, PAl).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 28-Vi, fou atacat dues vegades i tret a fora

per un avisador (MeY).
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Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, xebel·lí (ei)
Estatus: sedentari abundant (MA-ei) i moderat (Me-FO). Hivernant i migrant escàs
(MA-Me-FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. enguany hi han criat un mínim de 50 parelles. Un

màxim de 136 ex. el 4-Viii (ViC, Rid, PNAM).
Salobrar de Campos. 80 ex. el 22-i (GON), 40 ex. el 3-iii (MUN),

i 70 ex. el 20-iX, ambdós a la zona des banys de Sant Joan
(GON). Un esbart de 80 ex. el 25-Xi (MUN).

illot de na Moltona (ses Salines). 1 ex. el 13-Vii (MUN).
Algaida. Un esbart de 38 ex. el 21-Xii a la fàbrica de vidre (AdR).

Menorca: Santa Teresa (es Mercadal). Un grup de 24 ex. el 9-Xii (MeN).
Sa Conillera: (Sant Josep). És present entre el 18-iV i el 10-V (MAR, AlN).

Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (Me)
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (Me-ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, primer ex. l’1-iV, vist fins al 28-V amb 1

ex., i un màxim de 7 ex. el 6-V. Postnupcial, 2 ex. el 28-Vi, 1 ex.
el 29-Vi (ViC, Rid, PNAM).

Salobrar de Campos. Prenupcial, 7 ex. el 30-iV (MMM), 14 ex. el
3-V (ReU). 8 l’11-V (BAz), i 4 ex. el 16-V (ReS).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 12-Vi (MUN).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 21-V (GRi, MOz i PNAG).

Glareola nordmanni. Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d’ala negra (MA-
Me-ei-FO). Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit
(Me). Estatus: sedentari escàs (MA). estival escàs (Me) i rar (ei). Hivernant escàs
(MA) i rar (ei). Migrant moderat (MA-Me) i escàs (ei-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim de 30 parelles,

s’han vist polls a partir del 18-V. Un màxim de 85 ex. l’1-iX
(ViC, Rid, PNAM).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ReS; MUN; GON;
GAN).

dates i ii iii iV 7-V* Vi 9-Vii* Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 3 1 + + 5 0 1 12 14 15 + + 6

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 25-iii a la gola (MUN). 3 ex. el 24-
Viii (MOC).

Salines de s’Avall (ses Salines). 1 ex. el 28-Vii (MUN). 50 ex. el
31-Viii (MAS).
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Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 6-i (VeN). 1 ex. covant el 15-
V (JAM). 40 ex. el 15-iX (ReS).

Menorca: es Cós del Síndi, Favaritx (Maó). 1 ex. en plomatge d’hivern el 6-
i i 26-Xi (GRi).

Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. el 27-ii a la platja a prop
del torrent i (PAB).

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc. 1 poll el 3-Vii i 2 ex. joves el 17-Vii (GRi, MOz i
PNAG).

dates i 4-ii* iii iV V Vi Vii Viii iX 8-X* Xi Xii
ex. 0 1 9 11 4 2 14 9 13 2 0 0

Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc. 1 ex. jove el 26-Vi (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii 20-iii* iV V Vi Vii Viii 17-iX* X Xi Xii
ex. 0 0 6 5 3 7 13 15 12 0 0 0

Formentera: salines den Marroig. 2 mascles i una femella el 9-iV (KlA).

Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros
(Me). Estatus: hivernant escàs (ei) i rar (MA-Me). Migrant moderat (MA-Me) i
escàs (ei). Cria accidental 1989 (MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (ViC,

Rid, PNAM; GAN).

dates i ii-iii 8-iV* iV 22-V* Vi Vii 19-Viii* iX 19-X* Xi Xii
ex. 0 0 1 10 8 0 0 1 7 1 0 0

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (ReS; MMM; MUN; GON; GAN).

dates i ii iii iV 9-V 26-V* Vi-Vii 8-Viii* Viii iX X Xi Xii
ex. 10 4 0 2 24 40 21 19 21

es Carnatge (Palma). 2 ex. el 18-i (ReS, VeN, lOP).
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 4-V (ReS).

Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 3 ex. el 18-i i 1 ex. el 14-Xi (PON).
Addaia (es Mercadal). Primera observació en pas prenupcial, 4 ex.

el 29-iV (GRi, MOz i PNAG).
es Cós del Síndi, Favaritx (Maó). darrera observació en pas pre-

nupcial, 2 ex. el 10-V (FlO). darrer registre en pas postnupcial
1 ex. el 26-Xi (GRi, MOz i PNAG).

Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas postnupcial, 1 ex.
el 30-Vii (GRi).
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 11 ex. el 18-i (PRT, MAR, CAR, PAl,
CAl).

Charadrius alexandrinus. Picaplatges camanegra, tiruril·lo camanegra
(MA), passa-rius camanegra (Me). Estatus: sedentari moderat (MA-ei-FO) i escàs
(Me). Hivernant moderat (MA-ei), escàs (Me). Migrant abundant (MA), moderat
(ei) i escàs (Me). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim de 45 parelles,

s’han vist nius a partir de l’1-V, ous del 5-V, i polls del 19-V. Un
màxim de 80 ex. el 25-ii (ViC, Rid, PNAM).

Salobrar de Campos. Present tot l’any. Observació de nius a partir
de l’11-iV (ReS). Màxims mensuals (ReS; MUN; GON; GAN).

Ses salines de s’Avall (ses Salines). es veuen polls a partir del 28-
V (MUN). Màxims mensuals (ReS; MUN; GAN).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
Salobrar + 130 + 70 105 + 410 494 500 450 315 251
Salines Avall + 20 + + 25 + 105 130 67 + + +

Menorca: aeroport de Menorca (Maó). 1 adult amb 1 poll el 21-iV (eSe).
Addaia (es Mercadal). Una femella amb 3 polls el 24-Vii (GRi,

MOz i PNAG).
Salines de Mongofre Nou (es Mercadal). Una femella amb 3 polls

el 30-Vii (GRi).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim hivernal de 133 ex. el 18-i

(CAR, MAR, CAl, PRT, PAl)
Formentera: es fa un recompte el 22-i a les diferents zones humides: estany

Pudent, 4 ex.; salines den Marroig, 21 ex.; i salines den Ferrer,
22 ex. (CAR, MAR, MSS, CAN, CAl).

estany Pudent. Una femella amb 2 polls petits el 28-Vi, i 3 adults
i 1 jove volander el 8-Vii. Un màxim de 7 ex. el 27-Vi i 12-Vii
(MeY).

S’Espalmador: (Formentera). 2 ex. el 21-i (CAN, MSS, MAR, CAl).

Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (Me)
Estatus: migrant rar (MA-FO). Accidental (Me-ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: puig des Vent, 1 ex. a l’agost, vegeu-ne l’informe del Comitè de

Rareses.
Puig des Teix. 1 ex. a l’agost, i 2 ex. a setembre a ses planes den

Cabrit (Andratx). Vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (Me)
Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-Me) i escàs (ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
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Mallorca: s’Abufera. Observat entre el 15-i i el 3-ii, amb un màxim de 4 ex.
el 21-i (ViC, Rid, PNAM). Postnupcial, primera cita amb 23
ex. el 18-iX (GAN).

Salobrar de Campos. Prenupcial, 160 ex. el 24-ii, 100 ex. 3-iii
(MUN). Postnupcial, 1 ex. el 22-X (llA, FiO, MAT), 60 ex. el
25-Xi, 50 ex. l’1-Xii (MUN).

illot de na llarga (ses Salines). 2 ex. el 28-ii (ReS, VeN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 6 ex. el 19-Xii (ReS). 45 ex. el 21-Xii

(VeN).
Petra. 7 ex. el 20-Xii (ReS).
Son Ferrer (Calvià). 54 ex. el 21-Xii al conreu (VeN).
Pla de l’enzell (Vilafranca). 120 ex. mesclats amb juies el 23-Xii

(AdR).
Menorca: aeroport (Maó). 48 ex. el 20-Xii (PiO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 97 ex. el 18-i (MAR, PAl). Al Prat den

Fita concentració de 100 ex. el 20-Xii (FOR, CAR, MAR).
Formentera: observats 132 ex. el 22-i a ses Salines (MSS, MAR, CAR, CAN,

CAl).

Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (Me)
Estatus: hivernant escàs (MA-Me-ei). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb aste-

risc i un registre aïllat entre parèntesis (ReS, MUN, MMM,
BeN, GON).

dates i ii iii iV 25-V* Vi 9-Vii 8-Viii* Viii iX X Xi Xii
ex. + 1 1 2 1 0 (1) 1 6 6 11 5 15

S’Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 29-iV i 1-V. Postnupcial, 1
ex. present entre el 4 i 25-Viii, i entre el 26-X i el 27-Xi (ViC,
Rid, PNAM).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observats 5 ex. el 18-i (MAR, PAl, CAl,
PRT, CAR).

Formentera: estany Pudent. Sentits 2 ex. el 16-X (MeY).

Vanellus gregarius. Juia gregària
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Vanellus vanellus. Juia
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (Me-ei) i escàs (FO). Migrant moderat
(MA-FO) i escàs (ei). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (ViC,

Rid, PNAM).
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dates i ii iii 2-iV* V Vi Vii Viii 7-iX* X Xi Xii
ex. 1.900 500 150 1 0 0 0 0 2 51 113 700

Prat de Sant Jordi (Palma). 250 ex. el 6-i, 115 ex. el 8-Xi (llA), i
300 ex. el 21-Xii (VeN).

Son Navata (Felanitx). Un màxim de 220 ex. el 8-i (AdR).
Ses Fontanelles (Palma). 25 ex. el 18-i (AMG).
Salobrar de Campos. 80 ex. el 17-X (ReS, VeN). 20 ex. el 25-Xi

(MUN). 195 ex. el 22-Xii (ReS).
Petra. 100 ex. el 20-Xii (ReS).
Pla de l’enzell (Vilafranca). 270 ex. el 23-Xii (AdR).

Menorca: lluriac i Tirant (es Mercadal). 176 ex. observats el 30-i (PiO).
darrer registre en pas prenupcial 6 ex. el 14-iii (PON).

Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas postnupcial, el 10-
iX (GRi, MOz i PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 6 ex. el 18-i (CAR, PAl, MAR, PRT,
CAl). Un màxim de 115 ex. el 21-Xii al prat de Fita (MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 31-X (MeY).

Calidris canutus. Corriol gros
Estatus: hivernant rar (ei), Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, sempre 1 ex. entre el 27-iV i el 3-V. Post-

nupcial, 1 ex. el 24-iX (ViC, Rid, ReS, PNAM).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 27-iX (ReS).

Calidris alba. Corriol tres-dits
Estatus: hivernant rar (MA-ei). Migrant escàs (MA-Me-FO) i rar (ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 27-iV i 15-V. Postnupcial, 1 ex. el

24-iX (ViC, Rid, ReS, PNAM).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 5 i 27-iX (ReS), 2 ex. el 20-iX

(GON).

Calidris minuta. Corriol menut
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ei). Migrant moderat i escàs (ei).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (ViC, Rid, ReS, PNAM; GAN).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 12 11 4 9 4 1 11 27 31 6 6 0

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (ReS, MUN, MMM, GON).

Salines de s’Avall (ses Salines). Màxims mensuals i dates extremes
amb asterisc (MUN; ReS, VeN, QUi).
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dates i ii iii iV 14-V* Vi 23-Vii* Vii Viii Viii iX X Xi Xii
Salobrar + 1 90 36 30* 0 23 24 39 90 130 105 72 68
Salines Avall + 12 + + 2 0 1* 5 20 + + + + +

Albufereta (Pollença). 9 ex. el 12-Viii (ReS).
Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 3 ex. el 18-i (PON i POS ).

Addaia (es Mercadal). Pas prenupcial, 2 ex. del 17 al 29-iV. Pas
postnupcial observats del 24-Vii al 3-iX amb un màxim de 5 ex.
el 5-Viii (GRi, MOz i PNAG).

Albufera des Grau (Maó). Observats del 24-Vii al 6-Viii amb un
màxim de 4 ex. el 30-Vii (GRi, MOz i PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observats 14 ex. el 18-i (MAR, CAR,
PAl, CAl, PRT).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 22-i (CAN, MAR, CAR, MSS, CAl).1 ex.
el 28-iV (NiC).

Calidris temminckii. Corriol de Temminck
Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (Me-ei-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 25-iii, 8 i 27-iV. Postnupcial, pre-

sent 1 ex. entre el 25-Viii i el 21-iX, i entre el 4 i 29-Xi, amb un
màxim de 2 ex. el 27-Xi (ViC, Rid, ReS, PNAM; VeN).

Salobrar de Campos. Prenupcial, 2 ex. el 7-V. Postnupcial, 2 ex. el
18-Viii (ReS).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 30-Vii (GRi, MOz i PNAG).

Calidris fuscicollis. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris melanotos. Corriol pectoral
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris ferruginea. Corriol becllarg
Estatus: migrant moderat (MA-Me) i escàs (ei-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Primers exs. postnupcial el 24-Vii. Màxims mensuals

i dates extremes amb asterisc (ViC, Rid, PNAM; GAN).
Salobrar de Campos. Prenupcial, primer ex. el 9-V, i darrer el 15-

V amb un màxim de 15 ex. el 14-V (MMM). Postnupcial, pri-
mera dada el 31-Vii amb 45 ex. (ReS), darrer ex. el 20-iX
(GON). Màxims mensuals (ReS; MMM; GON; GAN).

Salines de s’Avall (ses Salines). Postnupcial, darrer registre el 30-
Viii amb 2 ex. (MUN). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (ReS; MUN).
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dates i ii 26-iii* iV 27-V* Vi 23-Vii* Viii iX 20-X* Xi Xii
Albufera 0 0 1 14 2* 0 0 9 4 1 0 0
Salobrar 0 63 0 45 74 1 0
Salines 0 0 2* 93 0

Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 15-V (JAM).
Albufereta (Pollença). 5 ex. el 25-Viii (ReS).

Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 29-iV (GRi, MOz i PNAG).
es Cós del Síndi, Favaritx (Maó). 8 ex. el 10-V (FlO).
Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 30-Vii (GRi, MOz i PNAG).

Calidris maritima. Corriol fosc
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris alpina. Corriol variant
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ei) i rar (Me). Migrant moderat i escàs
(ei). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (ViC,

Rid, PNAM).

dates i ii iii iV 13-V* Vi Vii 7-Viii* iX X Xi Xii
ex. 11 12 10 2 1 0 0 4 12 5 9 9

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (ReS, MUN, BeN, GON).

dates i ii iii iV V Vi Vii 8-Viii* Viii iX X Xi Xii
ex. + 60 50 4 25 10 53 97 82

Ses salines de sa Vall (ses Salines). Postnupcial, 7 ex. el 18-Viii, 4
ex. el 15-Viii (ReS, VeN, QUi).

Albufereta (Pollença). Postnupcial, 2 ex. el 25-Viii (ReS).
Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 5 ex. el 18-i (PON i POS).

Addaia (es Mercadal). Pas prenupcial, observats del 29-iV al 19-V
amb un màxim de 4 ex. el darrer dia. Pas postnupcial, 1 ex. el
17-iX (GRi, MOz i PNAG).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 13-Viii (GRi, MOz i PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 18-i (MAR, PAl).
Formentera: salines den Marroig. 1 ex. el 22-i ( MAR).

estany Pudent. 6 ex. el 28-iV (NiC).

Calidris himantopus. Corriol camallarg
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Tryngites subruficollis. Corriol rogenc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Philomachus pugnax. Batallaire
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ei). Migrant moderat (MA-Me) i escàs (ei-
FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Postnupcial, primer ex. el 27-Viii. Màxims mensuals i

dates extremes amb asterisc (ViC, Rid, PNAM).
Salobrar de Campos. Prenupcial, darrer registre el 9-V. Màxims

mensuals i dates extremes amb asterisc (ReS; MMM; MUN;
GON; llA, FiO, MAT).

dates i ii iii iV V 28-Vi*28-Vii* Viii 29-iX* X Xi Xii
Albufera 2 1 2 19 + 1 0 1 5* 0 0 0
Salobrar 2 12 + + 85 0 4* 10 3 12 10 10

Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 5-iV (JAM). 7 ex. el 15-iX
(ReS).

Albufereta (Pollença). 10 ex. el 27-Viii (MOC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 13-Viii (GRi, MOz i PNAG).

Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 17-iX (GRi, MOz i PNAG).

Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (Me), becassí petit (ei)
Estatus: hivernant escàs (Me-ei) i rar (MA). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Hivernant 2 ex. el 2-i. Pas prenupcial, 1 ex. el 14-iV

(ViC, Rid, PNAM).
Menorca: basses de llimpa (Maó). 1 ex. el 21-i (GRi).

Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. anellat el 25-Xi (MeN,
FlO, GRG i CRR).

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (Me), becassí (ei)
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (Me-ei) i escàs (FO). Migrant moderat
(MA-Me) i escàs (ei-FO). Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: depuradora de Santa Maria. 13 ex. el 13-i (ViC).

Aeroport de Palma. 18 ex. el 18-i (ReS, VeN, lOP).
Ses Fontanelles (Palma). 50 ex. el 18-i (AMG). 6 ex. el 30-iX

(GON).
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 5-iV (JAM). 20 ex. el 19-Xii

(ReS).
Salobrar de Campos. Prenupcial, darrera dada l’11-iV amb 3 ex.

(ReS). Postnupcial, 1 ex. el 20-iX (GON), 8 ex. el 25-Xi, 13 ex.
el 22-Xii (ReS).

S’Albufera. darrer ex. prenupcial el 29-iV. Postnupcial, primer ex.
el 24-Vii (ReS).
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Menorca: Addaia (es Mercadal). Observada fins al 3-iV (GRi, MOz i
PNAG).

Albufera des Grau (Maó). Primera observació el 15-iX (FlO).
lluriac (es Mercadal). Arribada de 72 ex. el 12-X, han entrat en 9

grups amb un màxim de 24 ex. (PON i COl).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 18-i (PAl, MAR).

darrer ex. prenupcial el 16-iii (GAA).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (Me)
Estatus: migrant rar (MA). Accidental (Me). Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Limnodromus scolopaceus. Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Scolopax rusticola. Cega
Estatus: hivernant abundant (Me) i moderat (MA-ei-FO). Migrant abundant (Me)
i moderat (MA-ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 12-iii a l’ermita de Betlem (Artà) (GON).

Postnupcial, primer ex. el 13-Xi a la ctra. de Son Xorc – Son Negre
(Campos) (MAS).

Menorca: calan Porter (Alaior). Primer registre de pas postnupcial, 1 ex. mort
el 7-Xi (CReCUP).

Eivissa: Can Bonet (Sant Antoni). 1 ex. el 5-ii a un pinaret (MAR).
Ses Feixes de Talamanca (eivissa). 1 ex. el 20-Xii (PAl).

Limosa limosa. Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-ei-FO),
cegall coanegre (Me)
Estatus: hivernant escàs (Me) i rar (MA). Migrant escàs (MA-Me-FO) i rar (ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, observat entre el 4-ii i el 10-iii amb un

màxim de 7 ex. el 4-ii (ViC, Rid, ReS, PNAM).
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, rebuts 4 registres. 1 ex. el 26-

Vi (NiC), 1 ex. el 8 i 30-Viii (ReS, VeN, Vdl), 2 ex. el 17-X
(VeN, ReS).

Menorca: Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 3-iii (MeN).
Puig del Toro (es Mercadal). 1 ex. el 22-Viii (BAz).

Limosa lapponica. Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja
(MA-ei-FO), cegall coabarrat (Me).
Estatus: hivernant rar (ei). Migrant escàs (MA-ei-FO) i rar (Me).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Postnupcial, 2 ex. el 17-X (ReS, VeN). 3 ex.

el 23-X (MUN). Hivernada, d’1 ex. el 22-Xii (ReS).
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Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 2-X (GRi, MOz i PNAG).
Formentera: prenupcial, 1 mascle el 30-iV a l’estany des Peix (NiC, BON), i 1

ex. el 2-V als estanyets (KlA).

Numenius phaeopus. Curlera cantaire, curlera (MA-ei-FO)
Estatus: hivernant rar (ei), Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, present a partir del 13-iV (1 ex.), amb un màxim de

12 ex. el 13-iV a s’Albufera (ViC, Rid, PNAM), i el darrer ex.
el 16-V al cap des ses Salines (Santanyí) (ReS).

Pas postnupcial, present entre el 14-Vii (6 ex.) i el 18-X (1 ex.)
amb un màxim de 30 ex. el 20-Viii., ambdós a s’Albufera (ViC,
Rid, PNAM).

Numenius arquata. Curlera reial
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (Me-ei). Migrant escàs (MA-FO) i rar (Me-ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-

risc (ReS; MUN; GON; VeN; GAN).

dates i ii 3-iii* iV V Vi 9-Vii* Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 5 + 3 0 0 0 3 4 14 17 4 + 4

S’estanyol (llucmajor). 12 ex. el 16-iV (MMM).
Muro. 2 ex. el 3-V (ART, MUñ).
S’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 28-Vi. Postnupcial, 1 ex. els dies 1,

12 i 30-Xii (ViC, Rid, PNAM).
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 13-Viii (zee).

Menorca: Torelló den Biel (Maó). 1 ex. el 30-Vi (CReCUP).
Formentera: estany des Peix. 1 ex. el 7-X a la gola (MSS).

Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (Me-ei).
Migrant moderat (MA) i escàs (Me-ei-FO). Selecció: fenologia i màxims men-
suals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (ViC,

Rid, PNAM).

dates i ii iii iV V 29-Vi* Vii 10-Viii* iX X Xi Xii
ex. 27 12 11 9 2 9 0 48 35 8 9 18

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (ReS, GON).

dates i ii iii 11-iV* V Vi Vii 8-Viii* iX X Xi Xii
ex. 1 + + 24 0 0 0 6 17 38 + 23
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Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. del 3 al 23-iV. Primer registre en pas
postnupcial, 1 ex. juvenil l’11-Viii (GRi, MOz i PNAG).

Basses de Santa Marianna (Maó). darrer registre en pas postnup-
cial, 1 ex. el 28-iX (FlO).

Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (Me)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (ei) i rar (Me). Migrant
moderat. Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (ViC,

Rid, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ReS; MUN; GON;

GAN).

dates i ii iii iV V 29-Vi* Vii Viii iX X Xi 9-Xii*
Albufera 2 7 6 32 12 6 0 0 0 0 0 1
Salobrar 43 35 + 6 36 + 63 45 20 34 70 50

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 5-iV (JAM). 17 ex. el 4-V
(ReS).

Port de Palma. 11 ex. el 16-iV (ReS).
S’estanyol (llucmajor). 12 ex. el 16-iV (MMM).
Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 8-Vii, 1 ex. el 2-Viii

(MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex.

el 4-iii, i darrer el 20-iV. Postnupcial, 1 ex. el 17-Vii (GRi,
MOz i PNAG).

Addaia (es Mercadal). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. el 3-
iV, observats un grup del 29-iV al 19-V amb un màxim de 7 ex.
el primer dia. Pas postnupcial, 1 ex. el 3-iX (GRi, MOz i
PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 10 ex. el 18-i (MAR, CAR, PRT, CAl,
PAl).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 7-Vii, 1 ex. el 12-Vii (MeY).
S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 21-i (MAR, CAN, MSS, CAl).

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda
Estatus: migrant rar. Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. entre el 6 i 13-iV. 1 ex. el 26-Vi, i 2

ex. el 27-Vi. Postnupcial, 1 ex. entre el 7 i 30-iX (ViC, Rid,
ReS, PNAM; GAN).

Salobrar de Campos. 2 ex. el 15-Viii (VeN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. del 17 al 24-Vii (GRi, MOz i

PNAG).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 17-iX (GRi, MOz i PNAG).

161



ANUARi ORNiTOlòGiC
de leS BAleARS 2009

Tringa nebularia. Camaverda
Estatus: hivernant escàs (MA-ei) i rar (Me). Migrant moderat (MA) i escàs (Me-ei-
FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (ViC, Rid, ReS, PNAM; GAN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb aste-
risc (ReS, MUN, GON).

dates i ii iii iV 16-V* Vi 28-Vii* Viii iX X Xi Xii
Albufera 8 5 6 7 1 4 9 30 17 15 9 9
Salobrar 2 20 + 4 4* 0 21* 21 20 + 10 +

Albufereta (Pollença). 3 ex. el 7-iii, 1 i 2 ex. el 12 i 30-Viii (ReS).
Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 15-iX (ReS).

Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 8 ex. el 10-iV (COl).
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V Vi 24-Vii* Viii 3-iX* X Xi Xii
ex. 0 0 0 0 0 0 8 5 1 0 0 0

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV 5-V* Vi Vii Viii 3-iX* X Xi Xii
ex. 3 3 4 5 1 0 0 0 8 7 3 5

Port de sa Nitja (es Mercadal). 1 ex. el 9-Xii (MeN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 7 ex. el 18-i (PAl, CAR, MAR, PRT,

CAl).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 22-i (MSS, CAN, CAR, MAR, CAl). 1 ex.

el 13-Vii (MeY). 1 ex. el 17-X (KlA).
estanyets. 1 ex. el 5-iV (KlA).

Tringa melanoleuca. Camagroga grossa
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa flavipes. Camagroga
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa ochropus. Becassineta, xivita (Me)
Estatus: hivernant escàs (Me-ei) i rar (MA). Migrant moderat (MA-Me-FO) i
escàs (ei). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (ViC, Rid, ReS, PNAM).
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dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 12 4 6 18 2 6 13 8 9 6 4 1

Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 18-i (ReS, VeN, lOP). 5 ex. el
6-iV (JAM). 4 ex. el 15-iX (ReS), 1 ex. el 28-Xi (JAM) i 19-
Xii (ReS).

Albufereta (Pollença). entre 2 ex. el 5-Viii i 7 ex. el 30-Viii
(ReS). 2 ex. el 6-X (GAN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (ReS; MUN; GON; GAN).

dates i ii iii iV V Vi 31-Vii* Viii iX X Xi Xii
ex. 5 3 3 2 1 2

Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 6-iX (MUN).
Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). 1 ex. el 2-Xii

(llA).
Salat de cala en Tugores (Santanyí). 1 ex. el 28-Xii (GON).

Cabrera: pas prenupcial, únic registre d’1 ex. 27-iV (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, únic registre d’1 ex. el 11-X (GON).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii 29-iV* V Vi Vii Viii 10-iX* X Xi Xii
ex. 5 3 7 4 0 0 0 0 5 1 4 3

Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii 7-iV* V Vi 19-Vii* Viii 3-iX* X Xi Xii
ex. 0 0 0 1 0 0 15 5 1 0 0 0

Sa Conillera: (Sant Josep). 2 ex. el 29-Viii (MAR).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 5-iV, i 1 ex. el 16-V (KlA).

S’observa 1 ex. el 26-Vi (MSS, CCO).

Tringa glareola. Valona
Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat, i escàs (ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (ViC, Rid, ReS, PNAM).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 2 10 18 2 2 6 8 8 9 6 4 1

Prat de Sant Jordi (Palma). 10 ex. el 21-iV (VeN). 4 ex. el 15-iX,
2 ex. el 19-Xii (ReS).
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Salobrar de Campos. Prenupcial, 5 ex. el 7-V, 6 ex. el 16-V (ReS).
Postnupcial, 2 ex. el 9-Vii (MUN). 11 ex. el 31-Vii, 20 ex. el 8-
Viii (ReS). 2 ex. el 12-iX (GAN).

Ses salines de sa Vall (ses Salines). 2 ex. el 23-Vii, 4 ex. el 28-Vii
(MUN). 2 ex. el 8-Viii, 24 ex. el 12-Viii (ReS). 3 ex. el 18-Viii
(MUN).

Albufereta (Pollença). 5 ex. el 5-Viii, i 8 ex. el 30-Viii (ReS).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Observat en pas prenupcial del 12-iii al 5-

V amb un màxim de 7 ex. el darrer dia, 1 ex. el 12-Vi. darrer
registre en pas postnupcial 2 ex. el 17-iX (GRi, MOz i PNAG).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d’aigua (ei)
Estatus: estival rar no reproductor (Me-ei). Hivernant moderat (MA-Me) i escàs
(ei-FO). Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (ViC,

Rid, ReS, PNAM).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX 6-X* Xi Xii
ex. 4 1 1 5 4 1 5 6 12 2 0 0

Golf de Son Vida (Palma). 1 ex. el 15-i (MUN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 8-i i 3-ii, 8 ex. el 25-iX

(llA). 6 ex. el 9 i 29-X (llA; MUN). 3 ex. el 13-Xi, 4 ex. el 2-
Xii (llA).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 25-iii a la gola (MUN). Postnupcial,
6 ex. del 24 al 30-Viii (MOC; ReS).

Salobrar de Campos. Pas postnupcial, 1 ex. el 31-Vii, 7 ex. el 23-
Viii (ReS). 12 ex. l’1-iX (MUN).

Salines de s’Avall (ses Salines). Un màxim de 3 ex. el 30-Viii
(MUN). 4 ex. el 12-iX (GAN).

Cabrera: pas prenupcial, present 1 ex. els dies 23-iV, 1 i 5-V. Pas postnup-
cial, darrer ex. el 12-X (AMN, PNAC).

Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 25-iV. Postnupcial, present entre el 18 i el 23-
Viii amb un màxim de 6 ex. el 22-Viii (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii 29-iV* V Vi 10-Vii* Viii iX X Xi Xii
ex. 1 2 1 1 0 0 2 2 4 1 4 1

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRi, PNAG, MOz i GRG).
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dates i ii iii iV 19-V* Vi 24-Vii* Viii iX X Xi Xii
ex. 6 2 5 5 2 0 2 5 6 2 4 3

Illa de l’Aire: (San lluís). 2 ex. el 9-Vii (GeN, eSC, ORO i GRG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 6 ex. el 18-i (MAR, CAR,

PAl, PRT, CAl).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 21-iV (MAR).
Formentera: recompte a les diferents zones humides, 4 ex. el 22-i (MAR, MSS,

CAR, CAN, CAl).
S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. 21-i (CAN, MSS, CAl, MAR).

Arenaria interpres. Girapedres, picaplatges (MA-Me-ei-FO)
Estatus: hivernant rar (MA-ei). Migrant escàs (MA-Me-FO) i rar (ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a Me-ei.
Mallorca: hivernada, rebuts 6 registres (2/i, 4/ii). Un màxim de 6 ex. el 6-i a

Ciudad Jardín (Palma) (VeN), 4 ex. el 18-i a es Carnatge
(Palma) (ReS, VeN, lOP), i 6 ex. el 5-ii al Salobrar de Campos
(MUN).

Pas prenupcial, rebuts 9 registres (1/iii, 5/iV, 3/V). Vist entre el 13-
iii amb 3 ex. al cap de ses Salines (Santanyí) (AdR) i el 26-V
amb 6 ex. al Salobrar de Campos (GAN). Un màxim de 8 ex. el
3-iV a la platja des Carbó (Ses Salines) (CAS).

Pas postnupcial, rebudes 23 observacions (4/Vii, 6/Viii, 2/iX, 6/X,
2/Xi, 3/Xii). Present a partir del 6-Vii amb 4 ex a les salines de
s’Avall (ses Salines) (MUN). Un màxim de 10 ex. el 28-Xii
davant l’illot den Curt (Santanyí) (GON), 8 ex. el 22-X (llA,
FiO, MAT), i 7 ex. el 27-iX (ReS) tots dos al Salobrar de Cam-
pos.

Illa de l’Aire: (San lluís). 3 ex. l’1-iV (CRR, eSC i RGH).
Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 28-iV (NiC).

Phalaropus tricolor. escuraflascons de Wilson
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus lobatus. escuraflascons
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius parasiticus. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coa-
punxut (Me). Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius skua. Paràsit gros
Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-Me-FO), i rar (ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: freu d’eivissa, 1 adult el 22-ii a 6 milles del port d’Andratx (llA).

Rebuts 10 registres que sumen 16 ex., del 12 al 24-iii amb un
màxim de 3 ex. el darrer dia (NUN).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 20-iii al freu (SeR, PNAC).

Larus melanocephalus. Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-Me-ei-
FO). Estatus: hivernant escàs (MA-ei) i rar (Me-FO). Migrant rar (Me) i escàs
(MA-ei). Cria accidental el 1984 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: port de Palma. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc

(ReS).

dates i ii iii iV 16-V* Vi Vii Viii iX 13-X* X Xi Xii
Port Palma5 50 33 10 1 0 0 0 0 1 3 6 +

illot na Moltona (ses Salines). enguany hi ha criat, es veu un híbrid
de L. audouinii x L. melanocephalus el 10-Vi (MUN).

S’Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 24-Vii, 2 ex. el 27-Vii, i 1 ex. el
10-Viii, 2 ex. el 20-Xi (ViC, Rid, PNAM).

Albufereta (Pollença). 1 adult el 5-Viii (ReS).
Menorca: port de Maó. 1 ex. el 7-ii (CAT).
Formentera: estany des Peix. Observat 1 ex. el 22-i (MAR, CAR, CAN, MSS,

CAl).

Larus minutus. Gavinó
Estatus: hivernant escàs (FO) i rar (MA-Me-ei). Migrant rar (MA-Me-ei).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Larus ridibundus. Gavina d’hivern, ploradora (MA), catràs (ei-FO)
Estatus: estival escàs no reproductor (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat
(Me-ei-FO). Migrant abundant (MA-FO), moderat (ei) i escàs (Me). Cria acci-
dental el 1989 (MA).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (ViC, Rid, PNAM; GAN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (ReS; MUN; GON).

Port de Palma. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc
(ReS; MUN; MCM).
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dates i ii iii iV 7-V* Vi 9-Vii* Vii Viii iX X Xi Xii
Albufera 66 9 11 8 11 119 + 172 110 210 112 8 26
Salobrar 100 80 + 25 25* 0 26* 115 136 200 315 400 35
Port Palma 1.210 900 375 15 0 0 0 0 + 110 70 200 300

Bassa Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Un màxim de 5 ex.
el 8-i, 22 ex. el 12-ii, 21 el 23-X, 400 ex. el 27-Xi, 100 ex. el 8-
Xii (llA).

Salines de s’Avall (ses Salines). 5 ex. el 21-ii, 2 ex. el 18-Viii
(MUN), 72 ex. el 31-Viii (MAS). 36 ex. el 12-iX (GAN).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 185 ex. el 5-Viii (ReS,
MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii 26-iii* iV V Vi 24-Vii* Viii iX X Xi Xii
ex. 1 1 1 0 0 0 1 3 3 2 1 35

Cales Fonts (es Castell). 3 ex. l’1-ii (PiO).
Port de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 15-X (MeN).

Eivissa: platja de s’Arenal (Sant Antoni). Primera observació postnupcial el
12-Vii amb 1 ex. de primer any (MAR, iGl).

Larus genei. Gavina de bec prim
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (Me-ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Postnupcial, 1 ex. entre el 4 i 25-Vi, i el 24-Vii, 3 ex.

el 6-Viii (ViC. Rid, PNAM).
Albufereta (Pollença). 1 juvenil el 5 i 12-Viii (ReS).

Larus audouinii. Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa
(Me), gavina de bec roig (ei). Estatus: sedentari moderat (FO). estival moderat
(MA-Me-ei). Hivernant moderat (ei-FO), escàs (MA) i rar (Me).
Selecció: reproducció, i dades d’interès.
Mallorca: port i badia de Palma. Màxims mensuals (ReS; MUN).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 7 30 35 50 + + + + + + + 7

illot na Moltona (ses Salines). enguany hi han criat, es veuen polls
i un híbrid de L. audouinii x L. melanocephalus el 10-Vi, 30
polls el 13-Vii (MUN).

Salines de s’Avall (ses Salines). Un màxim de 57 ex. el 18-Viii
(MUN), i 21 ex. el 12-iX (GAN).

Menorca: Maó. 1 ex. l’11-i al km. 21de la ctra. de Ciutadella (GRG).
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Port de Maó. 1 ex. el 18-i (JUl).
Sant Tomàs (es Migjorn Gran). 1 ex. el 17-X (PiO).

Larus canus. Gavina cendrosa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (ei)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (Me-ei). Migrant escàs (MA) i rar (ei).
Selecció: fenologia i subspècies.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, vist fins al 10-iii (1 ex.) amb un màxim de

2 ex. els dies 24 i 25-ii. Postnupcial, present entre l’11-iX (1 ex.)
i el 16-Xi (1 ex.) amb un màxim de 2 ex. el 27-X (ViC, Rid,
PNAM).

Port de Palma. 1 ex. amb anella 2z (d’Holanda) els dies 10-ii, 4-V,
1, 21 i 27-Vii, 9-Viii, 26-iX, i 4-30-X. 1 ex. de segon any amb
anella H.892 (d’Alemanya) el 30-X . Màxims mensuals i dates
extremes amb asterisc (ReS; MUN; MCM).

dates i ii iii iV 4-V* 20-Vi* 1-Vii Vii Viii iX X Xi Xii
Port PM 21 15 25 7 4 1 1 4 4 40 30 33 4

Badia de Pollença. 1 ex. de primer hivern el 14-iii (ReS, TOe,
MMA, PAR).

Cap de Formentor (Pollença). 1 adult el 28-iV (ReS).

Larus fuscus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (ei)
Estatus: hivernant rar (MA-Me-ei). Migrant rar (MA-Me-ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: port de Palma. 1 ex. el 20-Vi amb anella JlC9 (de Noruega)

(ReS).

Larus fuscus intermedius. Gavina fosca, gavià fosc (ei)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (Me-ei). Migrant escàs (MA) i rar (ei).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Larus fuscus graellsii. Gavina fosca, gavià fosc (ei)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (Me-ei). Migrant escàs (MA) i rar (ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de Formentor (Pollença). 1 adult el 23-iii (ReS).

Port de Palma. 2 adults el 6-iX (ReS).

Larus argentatus. Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
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Mallorca: port de Palma. 1 ex. el 27-X i 21-Xi, vegeu-ne l’informe del
Comitè de Rareses.

Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-ei-FO), gavina camagroga
(Me).
Estatus: sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: badia i port de Palma. Vist al port el 27 i 30-X, 1 ex. de primer

hivern amb anella negra sobre groc, a la cama dreta, marcat a les
illes Columbretes (Castelló) (ReS). Màxims mensuals (ReS,
VeN, lOP; MUN).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 512 2.000 2.000 + + 30 J 3.600 + 2.500 496 420 130

illot de na Moltona (ses Salines). Vists 20 polls volanders el 10-Vi,
la colònia va en augment (MUN).

Salines de s’Avall (ses Salines). 110 ex. el 28-Vii, 54 ex. el 18-Viii
(MUN).

Sa Dragonera: Una femella reproductora és marcada amb l’anella B5Vz el 22-iV
per T. Travecchia (iMedeA) i és observada el 7, 23 i 29-Vii a
Aldridge, West Midlands (Anglaterra, UK) per Roger Clay.
distància recorreguda 1.483 km. es tracta de la primera lectura
a Anglaterra d’aquesta espècie i un dels moviments més llargs
realitzat per una gavina de Balears (MCM).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). detectades 4 parelles territorials a la
llacuna, i el dia 24-Vii màxima concentració de joves amb 12
ex. Màxims mensuals (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 78 68 42 19 40 111 48 10 8 52 84 115

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (GRi, MOz i PNAG).

dates i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii
ex. 8 40 18 4 4 4 2 2 1 6 28 4

Formentera: salines den Ferrer. Un màxim de 164 ex. el 19-Vi (MeY).
estany Pudent. 59 ex. el 28-Vi, 93 ex. el 12-Vii, i 123 ex. el 31-X

(MeY).

Larus cachinnans. Gavina camagroga
Mallorca: rebuts quatre registres del port de Palma d’un exemplar de primer

hivern vist a febrer i març. es troba pendent d’homologació pel
Comitè de Rareses de la SeO. Aquesta au d’origen Paleàrtic no
figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer regis-
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tre del comitè a Balears. Aquest tàxon Larus cachinnans que,
junt amb la nostra gavina vulgar Larus michahelis, era conside-
rat una subespècie de la gavina atlàntica Larus argentatus, va ser
elevat a la categoria d’espècie l’any 2003.

Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (Me)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: port de Palma, 1 ex. de segon any a març i abril, vegeu-ne l’infor-

me del Comitè de Rareses.

Rissa tridactyla. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-Me-ei-FO)
Estatus: hivernant escàs (Me-FO) i rar (MA). Accidental (ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: port de Sóller. 1 adult trobat mort el 10-ii a la platja den Repic

(CAS).
Port de Palma. Present entre el 3 i 23-ii amb 1 adult (ReS), i un

màxim de 2 adults i 1 jove de primer hivern el 5-ii (MUN).
Freu de Menorca, 3 ex. el 18-ii (GON).
Freu d’eivissa, 1 jove el 22-ii a 8 milles del port d’Andratx (llA).

2 ex. el 10-iii i 1 ex. el 12-iii (NUN).
Badia de Pollença. 2 ex. el 14-iii (ReS, TOe, MMA, PAR).
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Menorca: Trebalúger (es Migjorn Gran). Trobat 1 ex. mort el 18-ii (GON).

Sterna nilotica. llambritja de bec negre, llambritja becnegra (MA-Me-ei-FO)
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (Me-ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. el 24-iV, 12 i 23-Vi (ViC, Rid,

PNAM; GAN).
Salobrar de Campos. Prenupcial, 18 ex. el 25-iV (MMM).

Sterna caspia. llambritja de bec vermell, llambritja becvermella (MA-ei),
llambritja grossa (Me).
Estatus: migrant rar (MA-Me-ei). Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna bengalensis. llambritja bengalí, llambritja bengalina (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna sandvicensis. llambritja de bec llarg, llambritja becllarga (MA-Me-
ei-FO). Estatus: hivernant moderat (ei-FO) i escàs (MA-Me). Migrant moderat
(FO) i escàs (MA-Me-ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 3 ex. el 24-iV (ViC, Rid, PNAM).

Port de Palma. 6 ex. el 15-iX amb un jove demanant menjar a l’a-
dult (ReS). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc
(ReS).

dates i ii iii iii 6-iV* V Vi Vii Viii 15-iX* X Xi Xii
ex. 23 15 60 40 13 0 0 0 6 16 38 +

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 7-iii (ReS).
Badia de Pollença. 4 ex. el 14-iii (ReS, TOe, MMA, PAR), i

també 4 ex. el 23-iX (GAN).
Menorca: port de Maó (Maó). Prenupcial, observats fins al 31-iii amb 4 ex.

Postnupcial, primera observació el 13-Xi amb 2 ex. (eSC i
GRG).

Illa de l’Aire: (Sant lluís). 2 ex. el 21-V (GON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 12 ex. el 18-i (PAl, MAR).
Formentera: estany des Peix. Observats 6 ex. el 22-i (CAR, MSS, CAN, CAl,

MAR).

Sterna hirundo. llambritja
Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (Me-FO). Accidental (ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. enguany hi han criat 9 parelles, s’han vist nius a partir

del 5-V, ous l’11-V, i polls el 28-V. Present entre el 14-iV (3 ex.)
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i el 30-iX (1 ex.) (ViC, Rid, ReS, PNAM). Platges de Muro.
Grups de fins a 8 ex. alimentant-se a la mar observats del 17 al
20-Vii. Hi ha moments que pesquen frenèticament. Alguns
joves són alimentats en vol (MOl).

Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Fe d’errades, el
registre publicat a l’AOB 23: pág. 170, de 7 ex. el 15-V-2008
(VEN) correspon realment a Sterna albifrons.

Sterna albifrons. llambritja menuda
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (Me). Accidental (ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). 7 ex. el 15-V-

2008 (VeN).
S’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 19 i 22-V, 3 ex. el 20-Vi, i 2 ex. el

27-Vi (ViC, Rid, PNAM; GAN).
Salobrar de Campos. 3 ex. el 26-V (GAN). 2 ex. el 28-Vii (MUN).

Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc
Estatus: migrant moderat (MA), escàs (Me-ei) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, present entre el 13-iV (10 ex.) i el 8-Vi

(10 ex.), amb un màxim de 36 ex. el 16-iV. Postnupcial, 1 ex. el
15-iX i 2 ex. el 21-iX (ViC, Rid, PNAM; GAN).

Salobrar de Campos. Postnupcial, 1 adult el 23-Viii (ReS).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, 1 ex del 3 al 20-iV. Post-

nupcial, 1 ex. el 3-iX i el 20-iX (GRi, MOz i PNAG).

Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (Me)
Estatus: migrant escàs (MA-Me-FO) i rar (ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 4-V (AdR).

S’Albufera. Postnupcial, 1 juvenil el 8-iX (ViC, Rid, ReS,
PNAM).

Salobrar de Campos. 1 jove el 11-X (ReS).
Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). 1 ex. el 26-X

(VeN).

Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (Me). Accidental (ei).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Uria aalge. Pingdai becfí, pingdai de bec prim (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (ei)
Estatus: hivernant escàs (MA-ei-FO) i rar (Me).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Portocristo (Manacor). 1 ex. el 10-Xi (JAM).

Port d’Andratx. 1 jove el 12-Xi (MAO, ViO), i 2 joves el 14-Xi
(BAz).

Badia de Santa Ponça (Calvià). 3 ex. el 14-Xi (MCM).
Badia d’Alcúdia. 1 ex. el 19-Xi (ViC, Rid, PNAM).
Badia de Palma. 3 ex. el 20-Xi (Sei, llB, llA).

Menorca: port de Maó. 1 ex. observat del 16 al 22-Xi (CAd).
Cala Tirant (es Mercadal). 2 ex. pescant el 17-Xi (FlO i AiS).

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO)
Estatus: hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Pollença. 4 ex. (més altres 5 ex. probables) el 14-iii (ReS,

TOe, MMA, PAR).
Menorca: Santa Teresa (es Mercadal). 1 ex. trobat mort el 10-iV (GAG).

Columba livia. Colom salvatge
Estatus: sedentari abundant (MA-Me) i escàs (ei). Hivernant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Mallorca: Felanitx. 400 ex. el 19-Xi, vénen de la mar a sa vinya des pla des

Metge (AdR).

Columba palumbus. Tudó
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (Me-ei-FO). Hivernant moderat (Me-
ei) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. enguany s’estima que hi han criat 200 parelles (ViC,

Rid, PNAM).
Sant Martí (Muro). Un grup de 228 ex. el 18-V posats a un fil de

corrent, damunt uns camps de blat segat (ReS).
Calvià. Un esbart de 100 ex. el 9-iX (GAN).
Pastoritx (Valldemossa). Un esbart de 300 ex. el 25-Xi (AlO).

Streptopelia decaocto. Tórtera turca
Estatus: sedentari abundant (MA-Me-ei). Colonització recent: dècada dels 90 a
MA, 1997 a Me, 1999 a ei i 2004 a FO.
Selecció: reproducció i noves localitats (MA).
Mallorca: s’Albufera. enguany hi han criat 4 parelles (ViC, Rid, PNAM).
Cabrera: vist 1 ex. del 13 al 24-X (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: 1 ex. el 19-Viii i 10-X (GON).

Streptopelia turtur. Tórtora, tórtera (MA-ei), torta (FO)
Estatus: estival abundant (ei-FO), i moderat (MA-Me). Migrant abundant (Me), i
moderat (MA-ei). Selecció: reproducció i fenologia.
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Mallorca: prenupcial, primer ex. el 18-iV al port d’Andratx (BAz).
Postnupcial, darrer registre el 4-X amb 1 ex. anellat a Can Gaià

(Felanitx) (OAG).
Cabrera: prenupcial, primer ex. el 13-iV. Postnupcial, darrer ex. el 12-X

(AMN, JUA, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, darrer registre el 3-X amb 1 jove (GON, PNdR).
Menorca: Binixica (Maó). 1 ex. el 12-i (CReCUP).

Na Vermella (Maó). Primera observació en pas prenupcial, 1 ex. el
12-iV (JUl).

Albufera des Grau (Maó). darrera observació en pas postnupcial 1
ex. el 7-X (GRi, MOz i PNAG).

Sa Conillera: (Sant Josep). Primera observació de l’any d’1 ex. el 21-iV (MAR).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, primers ex. el 16-iV (BON, PNeF).

Streptopelia senegalensis. Tórtora del Senegal.
Cabrera: vist 1 ex. a l’octubre. Aquest registre es troba pendent d’homolo-

gació pel Comitè de Rareses de la SeO. Aquesta au d’origen
africà no figura en aquesta llista sistemàtica. Si hi és acceptada,
serà el primer registre del comitè a Balears.

Clamator glandarius. Cucui reial
Estatus: migrant rar (MA-Me). Accidental (ei-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos. 1 ex. el 2-Vii (llA, BeN).

Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)
Estatus: estival (FO?), moderat (MA) i escàs (Me-ei). Migrant moderat.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. enguany hi han criat 3 parelles (ViC, Rid, PNAM).

Sa Ràpita (Campos). Primer cant el 30-iii (MMM).
Santa Maria. Primer cant el 30-iii amb una pluja intensa (llA,

lOB).
llubí. 4 mascles cantant el 16-V (ReS).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 31-iii i l’1-V ambdós amb 1 ex.
(AMN, GON, PNAC).

Menorca: na Vermella (Maó). Primera registre prenupcial, es sent cantar 1 ex.
el 5-iV (JUl).

Cala Galdana (Ferreries). es senten cantar 2 ex. el 14-Vi (FlO).
Illa de l’Aire: (Sant lluís). 2 ex. anellats, el 3-V (eSC, GRi i GRG).
Formentera: prenupcial, primer ex. el 8-iV sentit cantant a Can Parra (KlA).

Coccyzus americanus. Cucui becgroc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Tyto alba. òliba, olivassa (FO)
Estatus: sedentari moderat.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Artà. Trobat un niu amb 2 polls i 1 adult el 15-Viii dins el poble

(ART, MUñ).
llucamet (llucmajor). Trobat 2 ex. tirotejats l’11-Viii (AdR).

Cabrera: sentit 1 ex. els dies 25 i 27-X (AMN, PNAC).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. leucístic el 16-i (GRi).

Otus scops. Mussol
Estatus: sedentari abundant (MA-ei) i moderat (Me). Cria accidental el 2001 i
2002 (FO). Hivernant moderat (Me), i escàs (MA-ei-FO). Migrant escàs (MA-FO)
i moderat (Me).
Selecció: reproducció, subespècies, i dades d’interès.
Mallorca: primer ex. cantant el 6-ii a s’Albufereta (Pollença) (ART, MUñ).
Cabrera: pas prenupcial, present entre el 20-iii amb 1 ex., i l’1-iV amb 1 ex.,

en total es capturaren 6 ex. per a anellament (AMN, PNAC).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. capturat per anellament el 16-iV (MAR).
Formentera: Can Parra. Se sent cantar 1 ex. el 4 i 6-iV, i 23-Viii (KlA).

Athene noctua. Miula
Estatus: hivernant rar (MA-Me-ei). Migrant escàs (ei). Accidental (FO). Cria acci-
dental el 1973, 75 i 83 a (MA), i (Me). Falta informació.
Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa: Rota den Ferreret (Sant Antoni). 1 ex. respon al reclam a les 18:52

hores el 6-i (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 19-Xii a Sant Francesc (PAl).
S’estanyol (Santa eulària). 1 ex. el 20-Xii (PAl).

Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-Me-ei)
Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (ei). Migrant escàs (MA-Me). Cria
accidental el 1997 (Me). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. enguany hi han criat 3 parelles (ViC, Rid, PNAM).

Felanitx. 1 ex. el 9-ii a Can Alou Vell, 1 ex. el 25-ii a ses Mame-
lles (AdR).

Manacor. 2 ex. el 15-ii a Can Banya (s’espinagar), 1 ex. el 30-iii
a Cas Salero (AdR).

Mondragó (Santanyí). 2 adult amb 2 juvenils l’11-Vi (MON).
Muro. Crits d’almenys 2 joves el 5-Vii a les afores (ViC).
lucamet (llucmajor). Trobat 1 ex. tirotejat l’11-Viii. 2 ex. el 12-

Viii (AdR).
Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. els dies 17, 27 i 30-X (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 21-Viii (GON).
Menorca: Son Sintes (Ciutadella). 1 pollet de pocs dies, encara amb els ulls

tancats s’entrega al Centre de Recuperació de la Fauna Silvestre
el 17-iV (GRi, CAP i CReCUP).
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Eivissa: es Puig (Sant Antoni). 1 ex. el 6-i (MAR).
Sa Rota den Ferreret (Sant Antoni). 1 parella fent vols nupcials el

6-i (MAR).
Sant Agustí des Vedrà (Sant Josep). Observat 1 mascle el 14-i

(MAR).
Puig den Guerxo (Sant Josep). 1 ex. el 14-i (MAR)
eivissa. 1 ex. el 10-iii a la central de GeSA (ReA).
Puig de sa Totana (Santa eulària). 1 ex. el 19-Xii (PAl).

Asio flammeus. Mussol emigrant
Estatus: hivernant escàs (Me) i rar (MA). Migrant escàs. Cria accidental el 1976
(MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 2 i 27-iV (ViC, Rid, PNAM).

Cala Tuent (escorca). 1 ex. el 24-Xii posat a un garrover (dOR).
Menorca: Capifort (Maó). 1 ex. surt volant dels meus peus i torna aturar-se a

100 metres el 7-i GRi).
Cala Rata (Maó). 1 ex. trobat ferit el 15-i a la carretera i entregat al

Centre de Recuperació de Vida Silvestre (COl i CReCUP).
Eivissa: Puig den Guerxo (Sant Josep). 1 ex. el 14-i (MAR).

Aeroport (Sant Josep). 1 ex. el 2-V (GAA).

Caprimulgus europaeus. enganapastors, cap d’olla (ei)
Estatus: estival moderat (MA-Me) i escàs (ei). Migrant moderat (MA-Me-ei) i
escàs (FO). Falta informació. Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: present des del 6-V amb 3 ex. a Mondragó (Santanyí) (MON) fins

al 5-X amb 2 ex. anellats a Can Gaià (Felanitx) (OAG).
S’Albufera. enguany s’estima que hi ha criat 1 parella (ViC, Rid,

PNAM).
Mondrago (Santanyí). Sentits 2 ex. l’11-Vii a s’Amarador (PAY).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 16-iV i el 15-V ambdós amb 1 ex.
(AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: 1 ex. anellat el 3-X (GON, BON, PNdR).
Menorca: cala Galdana (Ferreries). 1 ex. entregat al Centre de Recuperació de

Fauna Silvestre el 26-iX (CReCUP).
Sa Conillera: (Sant Josep). Primer ex. de l’any el 15-iV (MAR). entre el 16-iV

i el 6-V són capturats 4 ex. per a anellament (AlN, MAR).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 16-iV (1 ex.) i el 12-V

(BON, PNeF).

Caprimulgus ruficollis. Siboc
Estatus: migrant rar (MA). Accidental (Me).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: el 8-iV i 3-Viii, ingressen tots dos dies 1 ex. al COFiB (Santa

eugènia). Pendent d’homologació pel Comitè de Rareses.
Illa d’en Colom: (Maó). 1 ex. anellat a l’abril. Pendent d’homologació pel Comitè de

Rareses.
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Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. anellat al maig. Pendent d’homolo-
gació per Comitè de Rareses.

Apus apus. Falzia, vinjola (Me)
Estatus: estival abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i reproducció.
Mallorca: pas migratori prenupcial, primer ex. el 10-ii a ses Partions Noves

(Felanitx) (AdR).
Santa Ponça (Calvià). Un esbart de 500 ex. el 27-V (GAN).
inca. Sentits exemplars joves xisclant dins els nius el 13-iX (MMA,

CAA).
Pas postnupcial, darrer registre el 22-X amb 5 ex. a s’Albufera

(ViC, Rid, PNAM).
Cabrera: primera arribada, sentits el 20-iii (GON, AMN, PNAC).
Menorca: Son Bou (Alaior). Primera observació prenupcial, 1 ex. el 17-iii

(MeN).
Maó. darrera observació en pas postnupcial, 1 ex. el 8-X a vila

(CAM).
Eivissa: Can llusià (Sant Antoni). Primer ex. de l’any el 21-iii (MAR).

Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (Me)
Estatus: estival moderat (MA-Me-ei). Migrant moderat (MA-Me-ei). Falta infor-
mació. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 13-iV amb 2 ex. a s’Albufera

(ViC, Rid, PNAM).
Pas postnupcial, darrer ex. el 22-X a s’Albufera (ViC, Rid,

PNAM).
Cabrera: pas prenupcial, present entre el 24-iV i el 10-V. Pas postnupcial,

darrer ex. el 23-X (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, 3 ex. el 20-Viii (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer registre prenupcial, 1 ex. el 3-ii

(GRi, MOz i PNAG).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present els dies 17 i 18-iV, i 14-V (BON,

PNeF).

Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (Me)
Estatus: estival (ei?) i escàs (MA-Me). Migrant moderat (MA) i escàs (Me-ei).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 13-iii al puig Bec de Ferrutx (Artà)

(GON), fins al 2-V amb 6 ex. a es Pal (Pollença) (MMA, CAA).
Castell de Santueri (Felanitx). 16 ex. el 6-iV molestats per escala-

dors enfilats a l’encletxa on crien, les aus fans picats sobre ells
(AdR). 21 ex. el 28-V (MMA, CAA).

Pas postnupcial, darrera observació el 15-Viii amb 2 ex. al Salo-
brar de Campos (VeN). Un màxim de 100 ex. el 23-Viii als
penya-segats de les coves d’Artà (MOC).
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Cabrera: prenupcial, present a partir del 28-iii amb 4 ex. (AMN, GON,
PNAC).

Menorca: el Toro (es Mercadal). 1 ex. el 22-Viii (BAz).

Alcedo atthis. Arner, blauet (ei)
Estatus: hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (Me-ei-FO).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, darrer ex. el 20-iii. Postnupcial, primer

ex. el 24-Vii (ViC, Rid, ReS, PNAM).
Mondragó (Santanyí). Postnupcial, darrera dada el 10-X amb 3 ex.

anellats (OAG).
Menorca: Santa Marianna (Maó). 1 ex. el 3-iX (FlO).
Eivissa: riu de Santa eulària. Vist 1 ex. el 17-i a la desembocadura (CAR,

CAl, MAR).

Merops persicus. Abellerol gola-roig
Estatus: Accidental.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Merops apiaster. Abellerol
Estatus: estival moderat (Me) i escàs (MA-ei-FO). Migrant abundant (MA-FO) i
moderat (Me-ei). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 4-iV amb 8 ex. al cap Blanc

(llucmajor) (NiC), i fins ael 3-V amb 40 ex. a Can Noble
(Pollença) (SeR). Un màxim de 60 ex. el 5-iV a Cases Velles de
Formentor (Pollença) (VeN).

Pas postnupcial, present entre el 21 ex. el 27-Vii volant al capves-
pre a Búger (ViC), i darrer registre el 12-iX amb més de 100 ex.
sortint cap a Cabrera des del cap de ses Salines (Santanyí)
(VeN).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 26-iii i el 15-V.
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas prenupcial, 2 ex.

el 14-iV (GRi, MOz i PNAG).
Sa Conillera: (Sant Josep). 3 ex. el 2-V capturats per a anellament (AlN).
Formentera: Can Parra. Prenupcial, primeres observacions el 5-iV amb 10 ex.,

fins al 25-iV amb 20 ex. Postnupcial, es sent el 14-iX (KlA).

Coracias garrulus. Gaig blau
Estatus: migrant escàs (Me) i rar (MA). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas postnupcial (dos registres), primer ex. vist del 29-Vii al 3-Viii

al Saluet del port d’Andratx (BAz; VeN), i darrer l’1-Viii amb
1 ex. a s’estalella (llucmajor) (SAl).

Illa de l’aire: (Sant lluís). 1 ex. 1-V i capturat per a anellament al dia seguent
(eSC, GRG, eSd i FlR).
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Upupa epops. Puput
Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (Me-ei). Hivernant escàs (MA).
Migrant moderat (Me-ei) i escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos. 15 ex. el 22-i (GON).

S’Albufera. enguany s’estima que hi han criat 15 parelles (ViC,
Rid, PNAM).

Casetes des Capellans (Muro). Niu amb 4 polls quasi volanders el
28-V (ReS).

Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. amb malformació al bec capturat per a anella-
ment el 9-V (AlN).

Dendrocopus minor. Picot menut
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Jynx torquilla. Formiguer, llenguerut (MA), formiguerol (Me), llengut (ei)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ei). estival rar (Me). Hivernant mode-
rat (MA-ei) i escàs (Me-FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: llubí. 4 mascles cantant el 16-V (ReS).
Cabrera: darrer ex. hivernant el 17-iii. Pas prenupcial, present entre el 5-iV

i el 6-V, amb un màxim de 2 ex. anellats els dies 9, 10 i 23-iV
(AMN, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer registre de tardor, sentit 1 ex. a
partir del 3-iX (GRi, MOz i PNAG).

Illa de l’Aire: (Sant lluís). darrers registres en pas prenupcial, 2 ex. anellats el 5-
V (GRi).

Sa Conillera: (Sant Josep). 2 ex. capturats per a anellament el 17-iV i el 4-V
(MAR, AlN).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. el 29-iV (BON, PNeF).

Ammomanes cinctura. Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanocorypha calandra. Calàndria
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (MA), torrola (Me), terrol·la de
cap pla (ei), terrol·la (FO). Estatus: estival abundant (FO) i moderat (MA-Me-ei).
Migrant moderat (MA-Me-ei).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primera dada el 3-iV amb 4 ex. a sa Punta (Fela-

nitx) (AdR).
S’Albufera. enguany hi ha criat una parella (ViC, Rid, PNAM).
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llubí. Vist 1 jove que encara no vola el 20-V (ReS).
Pas postnupcial, primers el 30-Viii amb 40 ex. en vol al Salobrar

de Campos (ReS, VeN, Vdl), present fins al 26-iX amb 2 ex.
a Galatzó (Calvià) (GAN).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 26-iii amb 2 ex. i l’11-V amb 1 ex.
(AMN, GON, PNAC).

Menorca: camí de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 18-iV (FlO).
Sa Conillera: (Sant Josep) primer ex. de l’any el 16-iV (MAR).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, primers ex. el 5-iV (KlA).

Calandrella rufescens. Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat
(Me). Estatus: accidental. Cria accidental (MA). Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Galerida theklae. Cucullada, torrola caraputxina (Me), terrol·la capelluda (ei-
FO). Estatus: sedentari abundant (ei-FO) i moderat (MA-Me).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Son Hortolà (Calvià). Un niu amb 4 ous el 19-V (lOP).

Lullula arborea. Cotoliu
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. anellat el 16-X, vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Sa Dragonera: 1 ex. anellat a novembre, vegeu-ne l’informe del Comité de Rare-

ses.

Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (ei-FO)
Estatus: hivernant abundant (MA-ei-FO) i moderat (Me). Migrant abundant (MA)
i moderat (Me-ei).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: hivernada, un màxim de 20 ex. el 22-i al Salobrar de Campos

(GON).
Pas prenupcial, present fins al 29-iii amb 1 ex. a s’Albufera (ViC,

Rid, PNAM). Un registre aïllat d’1 ex. el 10-V al camí de Son
Campà (Ruberts) (MMA).

Postnupcial, primer registre el 4-X amb 3 ex. a cala Bota (Manacor)
(AdR). Un màxim de 20 ex. el 14-X a Maria de la Salut (ReS,
ORi), i 60 ex. el 28-Xii a es Pujol (Santa Margalida) (MMA).

Cabrera: prenupcial, un registre d’1 ex. el 21-iV. Postnupcial, present a par-
tir del 4-X (AMN, PNAC).

Menorca: la Mola (Maó). 1 ex. el 9-X (PiO).
Eivissa: caló de s’illa (Sant Joan). Primer registre de tardor el 3-X amb l’ob-

servació d’un grup en pas (MAR).
Formentera: postnupcial, 1 ex. el 16-X a Sant Francesc (MeY).
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Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (Me), oronella de vorera
(ei). Estatus: migrant abundant (MA), moderat (Me-ei) i escàs (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present del 4-iii amb 2 ex., al 18-V amb 2 ex. a

s’Albufera (ViC, Rid, PNAM). Un màxim de 20 ex. el 12-iii a
s’Albufera (BAz).

Pas postnupcial, primer registre el 27-Viii amb 1 ex. a l’Albufere-
ta (Pollença) (MOC), i fins a l’11-X amb 10 ex. al Salobrar de
Campos (ReS).

Cabrera: pas prenupcial, un registre d’1 ex. el 22-iV (AMN, PNAC).
Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. 12-iii (MeN).
Eivissa: es Camp Vell (Sant Antoni). Primer ex. de l’any el 14-ii (MAR).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present els dies 2 i 14-V (BON, PNeF).

Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de
penyal (Me), oronella de roca (ei). Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs (ei).
Hivernant moderat (MA-ei) i escàs (Me-ei). Migrant escàs (Me-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: bassa de Can Guidet (abans de Son Ferriol) (Palma). Un màxim de

100 ex. el 8-i, i 70 el 3-ii (llA).
S’Albufera. Un màxim de 500 ex. el 20-i (ViC, Rid, PNAM).
esporles. Una concentració de 2.000 ex. el 5-iii al torrent (BAU).
Barranc de Son Cifre (Manacor). 1 ex. el 30-iV (GON).

Menorca: Trebalúger (es Migjorn Gran). 4 ex. el 2-i (MeN).

Hirundo rustica. Oronella
Estatus: estival moderat (MA-ei-FO) i escàs (Me). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 3-ii amb una femella a s’Albufe-

ra (ViC, Rid, PNAM). Un màxim de 500 exemplars el 29-iii a
la possessió de Miralles (esporles) (MOl).

Son Sardina (Cas Moliner) Palma. Primera observació d’1 ex. a la
zona de cria el 21-iii. el 24-iii l’exemplar ja dorm al niu. Pri-
mera observació del segon exemplar vora la zona de cria el 28-
iii. el 16-iV el niu ha sigut totalment reparat. Primera observa-
ció 1 adult covant el 30-iV. Cinc polls acabats de nèixer el 16-V.
Tots suren i volen el 6-Vi. Solament 3 polls retornen cada dia a
dormir al niu. el 8-Vi apareix un quart jove a dormir al niu. Pri-
mera observació dels adults a la zona del niu sense els joves el
13-Vi. Primera observació d’1 adult covant la segona posta el
17-V al segon niu (situat a la mateixa cotxera). el 20-Vi 1 adult
impedeix l’entrada dels joves per dormir al niu de la primera
posta, aquesta conducta es repeteix durant els següents dies. el
30-Vi, 3 polls acabats de néixer de la segona posta (MOl).

Son Ferriol. Un niu amb cinc ous el 12-V a una soll (MOl).
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Pas postnupcial, darrer registre el 10-Xi amb 10 ex. a s’Albufera
(ViC, Rid, PNAM), i un màxim de un esbart de 1.000 ex. el 23-
iX a Santa Ponça (Calvià) (GAN).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 20-iii i el 13-V. Postnupcial, darrers
ex. l’1-Xi (AMN, PNAC).

Menorca: es Castell. Primera observació prenupcial, 1 ex. el 10-ii al poble
(MeN).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 17-ii (PAB i TRi).
lluriac i Tirant (es Mercadal). darrera observació en pas postnup-

cial, 7 ex. el 12-X (PON i COl).
Eivissa: puig den Valls (Santa eulària). Primer ex. de l’any el 10-ii (PAl).

Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (Me)
Estatus: migrant escàs (MA-ei) i rar (Me-FO). Cria accidental 2007 (MA).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial. Se’n veuen del 4-iii (2 ex.) al 16-iV (9 ex.), amb un

màxim de 9 ex. els dies 2 i 16-iV a s’Albufera (ViC, Rid,
PNAM).

Cabrera: pas prenupcial, dos registres d’1 ex. els dies 22-iV i 2-V (AMN,
PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 29-Vi (GRi, PNAG i MOz).
Cala de San esteve (es Castell). 2 ex. el 17-Vi, 2 ex. agafant fang

el 15-Vii, i 1 ex. el 16-Vii, sempre a la mateixa zona (CAT).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. el 14-V (BON, PNeF).

Delichon urbicum. Cabot, vinjolita (Me), oronella de cul blanc (ei).
Estatus: estival abundant (MA) i moderat (Me-ei). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, s’inicia el 7-ii amb 3 ex. a s’Albufera (ViC, Rid,

PNAM).
esporles. Una concentració de 200 ex. el 5-iii al torrent (BAU).
Santa Ponça (Calvià). Nova localitat de cria amb la trobada de dos

nius amb adults a la Via Puig del Castellot (GAN).
Palma. 20 ex. el 28-Vii a l’institut de sa Riera (AdR).
Pas postnupcial, darrers ex. el 11-X a Planícia (Banyalbufar)

(BON).
Cabrera: pas prenupcial, present entre el 20-iii i el 22-iV. Pas postnupcial,

darrer ex. el 9-X (AMN, PNAC).
Menorca: lluriac i Tirant (es Mercadal). Primera observació prenupcial, 4 ex.

el 8-ii (CAT).
Eivissa: polígon de Montecristo (Sant Antoni). Primer registre de l’any el

13-ii amb 3 ex. (PAl).
Formentera: prenupcial, present els dies 8-iV amb 10 ex. a Can Parra (KlA) i e

l’1-V a Can Marroig (BON, PNeF).
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Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (Me).
Estatus: migrant rar (MA-Me). Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus campestris. Titina d’estiu, verola (MA), titeta d’estiu (Me), titina
borda des camp (ei), titina (FO). Estatus: estival moderat (MA-Me) i escàs (ei-FO).
Migrant moderat (MA-Me-FO) i escàs (ei). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, present a partir del 27-iii amb 1 ex. a cala estreta (Fela-

nitx) (AdR).
S’Albufera. enguany hi han criat 3 parelles (ViC, Rid, PNAM).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 mascle cantant el 15-V (ReS).
Puig Major (escorca). 1 parella amb 2 joves volanders el 28-Vi

(ReS, VeN, TOe).
Pas postnupcial, 1 ex. l’11-X al torrent de ses Ànimes (Banyalbu-

far) (MAT, BeN, FiO).
Cabrera: prenupcial, present entre el 31-iii i el 12-V tots dos dies amb 1 ex.

(AMN, GON, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Present del 14-iV al 14-iX (GRi, PNAG

i MOz).

Anthus hodgsoni. Titina de Hodgson, titina d’esquena olivàcia (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus trivialis. Titina d’arbre, titina dels arbres (MA-ei-FO), titeta d’arbre
(Me). Estatus: migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas postnupcial, present entre el 27-Viii amb 1 ex. a la vall de

Bòquer (Pollença) (MOC), i fins al 6-X amb 4 ex. al vall de
Bóquer (Pollença) (GAN).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 4-iV i l’11-V ambdós amb 1 ex. Pas
postnupcial, present entre el 4 i el 21-X (AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, únic registre d’1 ex. anellat el 10-X (BON, GON,
PNdR).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 2-X (GRi, PNAG i MOz).
Illa de l’Aire: (Sant lluís). darrer anellament en pas prenupcial, 1 ex. el 24-V

(GON).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 4-V és capturat per a anellament (AlN).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 18-iV i el 13-V (BON,

PNeF).

Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (Me), titina borda (ei)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant (MA-Me) i moderat (ei).
Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, darrer registre el 6-iV amb 2 ex. a s’Albufera (ViC,

Rid, PNAM).
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Postnupcial, primer registre el 14-iX amb 20 ex. a s’Albufera (ViC,
Rid, PNAM).

Cabrera: prenupcial, darrer ex. 31-iii. Postnupcial, present a partir del 15-X
amb 1 ex. (AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, únic registre d’1 ex. anellat l’1-Xi (BON, GON,
PNdR).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer registre de tardor, 8 ex. el 25-X
(PiO, GRG).

Illa de l’Aire: (Sant lluís). darrer anellament en pas prenupcial, 1 ex. el 5-iV
(eSC, RGH i GRG).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, darrer ex. el 20-iV amb 1 ex. anellat
(BON, PNeF).

Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (Me)
Estatus: migrant rar (MA-Me). Accidental (ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 22 i 23-iV (ReS, ViC, Rid,

PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 14-iV (GRi).

Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (Me)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (Me-ei-FO). Migrant escàs (MA-Me-
ei). Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernada, un màxim de 40 ex. el 6-i al prat de Sant Jordi (Palma)

(VeN).
Pas prenupcial, darrer ex. el 19-iV a s’Albufera (ViC, Rid,

PNAM).
Postnupcial, primer ex. el 15-iX (ViC, Rid, PNAM). i un màxim

d’un esbart de 50 ex. el 20-X (ReS), tots dos a s’Albufera.
Menorca: es Cós des Síndic (Maó). darrer registre en pas prenupcial, 1 ex el

15-iii (eSC).

Anthus petrosus. Titina d’aigua
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-ei-FO), titeta groga (Me)
Estatus: estival moderat (MA-ei) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-ei) i mode-
rat (Me-FO). Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d’interès.
Mallorca: Prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 150 ex. el 15-iX (ReS).

Pas postnupcial, darrer registre el 27-iX amb 20 ex. sortint a la mar
cap a Cabrera des del cap de ses Salines (Santanyí) (ReS, VeN,
PAR).

Cabrera: pas prenupcial, present durant tota la campanya del 17-iii amb 1
ex. al 15-V. Pas postnupcial, darrer ex. el 15-X (AMN, PNAC).
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Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). 7 ex. el 21-iii (MeN).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, primers ex. el 17-iV (BON, PNeF).

Motacilla flava cinereocapilla . Xàtxero groc, titina groga (MA-ei-FO),
titeta groga (Me).
Estatus: migrant moderat. Cria accidental 2008 (MA).
Selecció: reproducció, i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. 4 ex. el 27-iii (ReS).

Motacilla flava flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-ei-FO), titeta groga
(Me). Estatus: migrant abundant (MA-ei) i moderat (Me-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Motacilla flava flavissima. Xàtxero groc, titina groga (MA-ei-FO), titeta
groga (Me).
Estatus: migrant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 27-iii (ReS).
Sa Conillera: (Sant Josep). Observació d’1 mascle en pas el 18-iV (MAR).

Motacilla flava iberiae. Xàtxero groc, titina groga (MA-ei-FO), titeta groga
(Me). Estatus: estival moderat (MA-ei) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-ei) i
moderat (Me-FO).
Selecció: reproducció, i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. enguany s’estima que hi han criat 350 parelles. Prime-

ra arribada el 25-ii amb 1 ex., i fins al 21-iX amb 1 ex. (ViC,
Rid, PNAM; BAz).

Maria de la Salut. Primers joves volanders el 9-Vi (ReS).
Palma. Vists almanco 26 nius i 25 ex. el 28-Vii a l’ala sud-est de la

torre Mallorca (AdR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). darrer registre en pas postnupcial, 1 ex.

el 3-iX (GRi, PNAG i MOz).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 mascle el 4-V capturat per a anellament (AlN).

Motacilla flava thunbergi. Xàtxero groc, titina groga (MA-ei-FO), titeta
groga (Me).
Estatus: migrant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 27-iii (ReS).

Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (Me)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: rebuts dos registres: 1 mascle a l’abril a les salines de Mongofre

Nou (Maó). 1 mascle al juny a Addaia (es Mercadal). Tots dos
pendents d’homologació pel Comitè de Rareses.
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Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrente-
ra (Me), titina de la Mare de déu (ei). Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs
(Me-ei). Migrant moderat (MA), escàs (Me-ei) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. l’1-iii a s’Albufera (ViC, Rid, PNAM).

Postnupcial, primer ex. el 24-iX al carrer Manuel Sanchis (Palma)
(AdR).

Cabrera: pas postnupcial, darrer registre el 18-X amb 2 ex. (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. els dies 10 i 24-X, 13-Xi (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). darrer registre en pas prenupcial, 1 ex.

el 12-iii (GRi, PNAG i MOz).
Eivissa: es Broll de Buscastell (Sant Antoni). S’observa 1 ex. el 15-ii

(MAR).

Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (Me), titina (ei), titi-
neta (FO)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia, màxims i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 15-V a s’Albufera (ART, MUñ).

Pas postnupcial, primer ex. el 25-iX a l’embassament de Cúber
(escorca) (ReS).

Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. en vol el 27-iX al freu de
Cabrera (ReS, VeN, PAR).

Cabrera: prenupcial, present entre el 19-iii i el 14-iV amb un màxim de 2 ex.
el 29-iii. Postnupcial, present a partir del 4-X (AMN, GON,
PNAC).

Eivissa: aeroport (Sant Josep). Primer ex. postnupcial el 30-iX (MAR).
Formentera: platja de Migjorn. Primer ex. el 26-X (MeY).

Motacilla alba yarrellii. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (Me), titi-
na (ei), titineta (FO).
Estatus: hivernant rar. Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: port de Palma. 1 ex. el 10-i (ReS).

Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (Me), satgeta (ei)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ei). Hivernant escàs (Me). Migrant
escàs (Me).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. enguany s’estima que hi han criat 4 parelles (ViC,

Rid, PNAM).
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). 7 ex. detectats tots a la part alta del

cap, el 10-i (MeN).
Barranc des Bec (es Migjorn Gran). 2 ex. el 17-i (PON).
Cales Coves (Alaior). 1 ex. el 20-i (MeN).
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Prunella modularis. Xalambrí
Estatus: hivernant moderat (MA-Me-ei). Migrant moderat (MA-Me) i escàs (ei-
FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas postnupcial, primers ex. el 16-X a Planícia (Banyalbufar)

(BON).
Cabrera: prenupcial, present entre el 22-iii i el 3-iV sempre 1 ex.. Postnup-

cial, present a partir del 14-X amb 1 ex. (AMN, GON, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, única dada d’1 ex. anellat el 14-X (BON, GON,

PNdR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas postnupcial, 1 ex.

anellat el 24-X (eSC i MeN).
Illa de l’Aire: (Sant lluís). darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el 7-iV

(RGH i CRR).

Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Estatus: hivernant escàs (MA-Me-ei). Migrant escàs (MA) i rar (ei).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 5-iV al puig de Galatzó (CAY).

Postnupcial, primer registre el 4-Xi amb 2 ex. al puig de sa Casa de
Neu (AlO). Un màxim de 6 ex. el 20-Xii a Mortitx (escorca)
(MUN).

Menorca: el Toro (es Mercadal). 5 ex. el 4-i (MeN).

Cercotrichas galactotes. Coadreta
Estatus: migrant rar (MA-Me-ei). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-Me), gavatxet roig (ei), fredolai (FO)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant. Cria accidental 2005 (MA).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: prenupcial, darrer registre el 4-iV amb 5 ex. al cap Blanc (lluc-

major) (NiC).
Presència primaveral-estival, 1 ex. des del 18-iV fins al 4-iX, i 2

ex. el 16 i 29-Vii, normalment cantant a un tarongerar a Son Pax
(Palma) (MMA, CAA). 1 ex. el 22-iV a Son Sardina (Palma). 1
ex. el 29-iV al campus de la UiB (Palma) (MOl). 2 ex. el 16-Vi
als jardins del polígon de llevant (Palma), i 1 ex. el 19-Vi a l’a-
eroport de Palma (NiC). 1 ex. el 30-Vi a Son Hortolà (Calvià)
(lOP).

Comuna de Bunyola. Nova localitat de cria amb l’observació d’1
jove el 23 i 26-Viii (lil).

Postnupcial, vist a partir del 10-Viii amb 1 ex. sentit a s’escorxa-
dor (Palma) (GON).

Cabrera: prenupcial, darrer ex. l’1-V, i un màxim de 50 ex. anellats el 21-iii
(AMN, PNAC).
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Menorca: Macarella (Ciutadella). 1 ex. el 13-V (JUl).
Binixica (Maó). Primer registre en pas postnupcial, 1 ex. el 3-iX

(PAB).
Illa de l’ Aire: (Sant lluís). 50 ex. anellats entre el 5 i el 6-iV (RGH i CRR).
Eivissa: ciutat d’eivissa. Observat 1 ex. el 30-V (GAA). Primer ex. post-

nupcial el 22-iX al parc de la Pau (MAR).
Aeroport (Sant Josep). 1 ex. el 21-Vi (CAN).

Sa Conillera: (Sant Josep). darrers dos anellaments a la campanya el 9-V (AlN).
Formentera: 1 ex. el 5-iV a es Brolls (KlA).

Presència primaveral amb 1 ex. el 16-V a Can Parra (KlA).

Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estatus: estival abundant (MA), moderat (Me) i escàs (ei). Migrant abundant (MA-
ei-FO) i moderat (Me).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 4-iV amb 2 ex. al cap Blanc

(llucmajor) (NiC).
Pas postnupcial, darrer ex. el 24-iX a s’Albufera (ViC, Rid,

PNAM).
Cabrera: pas prenupcial, present amb 26 ex. anellats, entre el 20-iii i el 15-

V amb un màxim de 3 ex. el 4-iV (AMN, GON, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, darrer ex. el 5-X (BON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). darrer registre en pas postnupcial, 1 ex.

el 24-X (PiO, GRG, MeN, eSC i CAM).
Illa de l’Aire: (Sant lluís). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. el 31-iii

(MeN, eSC, GRG i CRR).
Sa Conillera: (Sant Josep). Primeres captures de l’any el 16-iV amb 3 ex. anellats

(MAR).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 19-iV i el 5-V amb 5 ex.

anellats (BON, PNeF).

Luscinia svecica. Blaveta
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (Me-ei). Migrant escàs (MA-Me-ei) i rar
(FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, darrer registre el 2-iV amb una femella a s’Albufera

(ViC, Rid, PNAM).
Postnupcial, primer ex. el 5-iX a s’Albufera (ViC, Rid, PNAM).

Cabrera: prenupcial, presents 4 ex. entre el 21 i el 31-iii. Postnupcial, pre-
sent senpre 1 ex. entre el 16 i el 23-X (AMN, GON, PNAC).

Menorca: Addaia (es Mercadal). darrer registre de pimavera, 1 ex. el 3-iV
(GRi, PNAG i MOz).

Albufera des Grau (Maó). Primer anellement en pas postnupcial, 1
ex. el 19-iX (eSC, CRR i GRG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 21-Xi (MAR).
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Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (ei)
Estatus: hivernant abundant (MA-ei-FO) i moderat (Me). Migrant abundant (MA-
FO) i moderat (Me-ei). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer registre el 21-iii amb 4 ex. a sa coma de Son

Torrella (escorca) (BAU).
Torrent de Pareis (escorca). 1 ex. aïllat el 25-V (MAN).
Pas postnupcial, primera dada el 18-Vii amb 2 ex. a na Borges

(ROG).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 13-iV, i dos registres d’1 ex. aïllats l’1 i 6-

V. Postnupcial, primer ex. anellat el 6-X (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, primer registre el 3-X amb 2 ex. anellats (BON,

PNdR).
Menorca: na Vermella (Maó). Primer registre en pas postnupcial, 1 ex. l’11-

X (JUl).
Illa de l’ Aire: (Sant lluís). darrera observació en pas prenupcial, 1 ex. el 29-V

(GON).

Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (Me-ei)
Estatus: migrant abundant (MA-FO) i moderat (Me-ei). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 20-iii amb 2 ex. a sa Barrala

(Campos) (MAS), i fins al 19-iV amb 1 ex. a Son Sardina
(Palma) (MOl).

escorca. Un registre aïllat d’1 ex. el 20-Vi al coll del Prat (BAU).
Pas postnupcial, primer registre el 25-Viii amb 1 ex. anellat a s’Al-

queria Vella (Artà) (OAG), i fins al 3-X amb 1 ex. al cap de ses
Salines (Santanyí) (ReS, VeN). Un màxim de 33 ex. el 3-iX al
vall de Bóquer (Pollença) (GAN).

Cabrera: prenupcial, primer registre el 17-iii amb 1 ex. anellat, i darrer el 15-
V amb un màxim de 38 ex. anellats el 21-iV. Postnupcial, darrer
ex. anellat el 28-X (GON, AMN, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, darrer ex. anellat el 27-X (BON, PNdR).
Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 mascle el 26-iii (MeN).

Cala llonga (Maó). 1 ex. el 22-Viii (BAz).
Albufera des Grau (Maó). darrer registre en pas postnupcial, 1 ex.

anellat l’1-Xi (PiO i GRG).
Illa de l’ Aire: (Sant lluís). 157 ex. anellats de l’1-iV al 19-V (GAG).
Sa Conillera: (Sant Josep). Primers anellaments el 17-iV fins al 14-V (MAR,

AlN).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 17-iV i el 6-V amb 29 ex.

anellats (BON, PNeF).
Puig Guillem, 1 ex. el 23-iX (KlA).
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Saxicola rubetra. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (Me),
cagamànecs barba-roja (ei), vitrac barba-roja (FO). Estatus: migrant abundant
(MA), moderat (Me-ei) i escàs (FO). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist entre el 26-iii amb 1 ex. a s’Albufera (ViC,

Rid, ReS, PNAM), i fins el 25-V amb 1 ex. a Galatzó (Calvià)
(GAN). Un màxim de 12 ex. el 4-V al cap Blanc (llucmajor)
(NiC).

Pas postnupcial, se’n veuen del 28-Viii amb 2 ex. a s’esclop (este-
llencs) (GON), fins al 14-X amb 1 ex. a Maria de la Salut (ReS,
ORi).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 8-iV amb 3 ex., i el 15-V amb 1 ex,
un màxim de més de 20 ex. el 21-iV. Pas postnupcial, darrer ex.
l’11-X (AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, present entre l’11-iX i el 10-X tots dos amb 1 ex.
anellat (BON, GON, PNdR).

Menorca: Talatí de dalt (Maó). 1 ex. el 17-iV (JUl).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat l’11-iX (eSC, GRG i
CRR).

Illa de l’ Aire: (Sant lluís). darrer registre en pas prenupcial, 1ex. el 6-V (GRi).
Sa Conillera: (Sant Josep). Primer ex. de l’any el 16-iV amb 1 mascle (MAR),

darrer ex. anellat el 9-V (AlN).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 18-iV i el 14-V amb 19

ex. anellats (BON, PNeF).
estany Pudent. Postnupcial, 3 ex. el 3-Xi (KlA).

Saxicola torquatus. Vitrac, cagamànecs (ei)
Estatus: sedentari abundant (MA-Me-ei). Hivernant moderat (MA-FO) i escàs
(Me). Migrant moderat (MA-ei-FO) i escàs (Me).
Selecció: reproducció i feno logia.
Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 24-iV. Postnupcial, present a partir del 4-

X amb 1 ex. (AMN, GON, PNAC).
Formentera: estany Pudent. Postnupcial, primer ex. el 30-X (MeY).

Oenanthe oenanthe. Coablanca, primavera (MA), culblanc (Me)
Estatus: estival escàs (ei) i rar (MA). Migrant abundant (MA) i moderat (Me-ei-
FO). Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 13-iii a es Caragol (Ses Salines)

(AdR). Un màxim de 40 ex. el 4-V al cap Blanc (llucmajor)
(NiC).

Puig Major (escorca). 1 adult i 1 poll just sortit del niu el 28-Vi
(ReS, VeN, TOe).

Puig des Teix. 1 ex. el 16-Viii a la zona del puig des Vent (GON).
Pas postnupcial, vist entre el 20-Viii amb 1 ex. al cap Blanc (lluc-

major) (NiC), i fins al 14-X amb 2 ex. a Maria de la Salut (ReS,
ORi). Un màxim de 50 ex. el 24-iX al cap Blanc (llucmajor)
(NiC).
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Cabrera: pas prenupcial, present entre el 29-iii amb 2 ex., i el 6-V. Pas post-
nupcial, darrer ex. el 23-X (AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, vist 1 ex. el 4 i 22-X (GON).
Menorca: es Banyuls (Ciutadella). Primer registre de primavera, 1 ex. el 25-

iii (PAB).
Sa Cavalleria (es Mercadal). Primer registre de tardor, 2 ex. el 22-

Viii (PON).
la Mola (Maó). darrer registre de tardor, 1 ex. el 10-X (PiO).

Illa de l’ Aire: (Sant lluís). darrer anellament de primavera, 1 ex. el 14-V (iBA).
Sa Conillera: (Sant Josep). Primer registre de l’any el 16-iV amb una femella

(MAR). Capturat 1 mascle el 6-V per a anellament (AlN).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 16-iV i el 6-V amb 2 ex.

anellats (BON, PNeF).
Cap de Barbaria. Postnupcial, 2 ex. el 24-iX (BAz).

Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-ei-FO), culblanc
roig (Me). Estatus: migrant escàs. Selecció: fenologia i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 4-V al cap Blanc (llucmajor) (NiC).
Cabrera: pas prenupcial, present entre el 29-iii amb 1 mascle i el 7-V amb 1

ex. (AMN, GON, PNAC).
Sa Conillera: (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 16-iV amb una femella

capturada per a anellament (MAR).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. els dies 16 i 24-iV, i 4-V (BON,

PNeF).

Oenanthe hispanica melanoleuca. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-
ei-FO), culblanc roig (Me)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe deserti. Coablanca del desert
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc
negre (Me). Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Monticola saxatilis. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (ei), merla
(FO). Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-Me) i rar (ei-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: puig des Teix. Un esbart familiar de 4 ex. el 16-Viii, almenys 2

juvenils (GON).
Puig Major (escorca). 3 mascles diferents el 9 i 30-V, realitzant

vols i cants territorials al cim (ViC, dOR, Pee). Femella duent
menjar al niu i mascle cantant el 28-Vi (ReS, VeN, TOe).
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Serra des Teixos (escorca). 2 ex. el 20-Vi (BAU).
Vall de Bóquer (Pollença). 3 ex. el 23-iX (GAN).

Cabrera: pas prenupcial, un registre d’1 ex. el 20-iV (AMN, PNAC).
Menorca: cala Morell (Ciutadella). Una femella el 5-i (MeN).
Formentera: 1 ex. l’1-V (NiC, BON). 1 ex. el 31-Viii a Can Parra (KlA).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (Me-ei)
Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (Me-ei).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 21-i (MAR, CAN, MSS, CAl).

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (Me)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ei). Migrant moderat (MA) i escàs (Me-
ei-FO). Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: hivernada, darrera dada l’11-i amb 1 ex. anellat a s’Alqueria Vella

(Artà) (OAG).
Prenupcial, darrera dada el 2-iii amb 1 ex. anellat a s’Alqueria

Vella (Artà) (OAG).
Postnupcial, primer ex. l’1-Xi a Planícia (Banyalbufar) (VeN).

Illa de l’Aire: (Sant lluís). 1 ex. el 2-iV (RGH i CRR).
Formentera: es Brolls. Sentit 1 ex. el 22 i 25-X (MAY).

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (Me-FO)
Estatus: sedentari abundant (MA-ei) i moderat (Me). Hivernant moderat (MA-
Me-ei) i escàs (FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Son Pax (Palma). 1 niu a un taronger el 20-iii amb polls amb els

ulls tancats, i el 27-iii els polls a punt de botar del niu (MMA).
Son Ferriol (Palma). Una femella adulta amb el carpó blanc ali-

mentant 1 jove el 8-iii (MOl).
Cabrera: prenupcial, present entre el 7-iV i el 5-V ambdós amb 1 ex. Post-

nupcial, present a partir del 14-X amb 1 ex. (AMN, JUA,
PNAC).

Menorca: Malbuger (Maó). 1 ex. leucístic (vegeu-ne foto 3), del 30-iV al 13-
V (MeN, FlO i GRG).

Sa Conillera: (Sant Josep). 5 ex. entre el 19 i el 3-V capturats per a anellament
(MAR, AlN).

Formentera: Porto Saler. 1 ex. el 3-V (KlA).
Cala Saona. 2 ex. el 3-V a Can Jordi (KlA).

Turdus pilaris. Tord burell
Estatus: hivernant escàs (MA-Me-ei). Migrant escàs (MA-Me-ei) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Mortitx (escorca). 1 ex. el 8-i (VeN).
Menorca: Son Morell (Ciutadella). Un grup de 22 ex. el 27-i (PiO).
Formentera: Can Marroig. Observats 2 ex. entre el 29-i i el 6-ii (MSS).
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Turdus philomelos. Tord, tord blanc (Me)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 26-iii al cap Blanc (llucmajor) (NiC).

Pas postnupcial, se’n veuen a partir del 26-iX amb 1 ex. a l’Albu-
fereta (Pollença) (BeN, FiO, MAT, llA, lle).

Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 13-iV. Postnupcial, present a partir del 4-
X amb 2 ex. (AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: postnupcial, present a partir del 3-X amb 1 ex. anellat (BON,
PNdR).

Menorca: la Mola de Fornells (es Mercadal). Primera observació en pas post-
nupcial, 3 ex. el 25-iX (MeN).

Illa de l’Aire: (Sant lluís). darrer anellament en pas prenupcial, 1 ex. el 23-iV
(RGH).

Sa Conillera: (Sant Josep). darrer ex. prenupcial el 4-V capturat per a anellament
(AlN).

Turdus iliacus. Tord cellard, tord d’ala roja (Me)
Estatus: hivernant escàs (MA-Me-ei) i rar (FO). Migrant escàs (MA-Me-ei).
Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernada, present fins al 16-ii amb 1 ex. anellat a s’Alqueria Vella

(Artà) (OAG). Primer registre el 20-Xii amb 4 ex. a Mortitx
(escorca) (ReS, VeN, QUi, BeN).

Cabrera: pas postnupcial, present entre el 26 i el 30-X sempre 1 ex. (AMN,
PNAC).

Menorca: Biniparratx (Sant lluís). 1 ex. en el barranc el 16-i (PiO).
Camí de Tramuntana (es Mercadal). 1 ex. el 25-Xii (PiO).

Illa de l’Aire: (Sant lluís). 1 ex. anellat el 2-iV (RGH i CRR).

Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (Me), tord grívia (ei), griva (FO)
Estatus: hivernant moderat (MA-ei) i escàs (Me). Migrant moderat (MA) i escàs
(Me-ei-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer registre el 21-iii amb un esbart de 5 ex. a sa

coma de Son Torrella (escorca) (BAU).
Pas postnupcial, se’n veuen a partir del 17-X amb 1 ex. a Mortitx

(escorca) (BAU), i un màxim de 23 ex. el 25-X a Bini (Forna-
lutx) (MUN, QUi, VeN).

Cabrera: postnupcial, present a partir del 15-X amb 1 ex. (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, únic registre d’1 ex. el 22-X (GON).
Menorca: Son Morell (Ciutadella). 4 ex. el 27-i (PiO).

Barbatx (es Mercadal). 1 ex. el 15-ii (PON).
Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 20-Xi (GRi, PNAG i MOz).

Cettia cetti. Rossinyol bord
Estatus: sedentari abundant (MA-Me) i escàs (ei). Migrant rar (FO).
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Selecció: reproducció, i dades d’interès.
Mallorca: cala Murada (Manacor). 1 ex. cantant el 26-ii (GON).

Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (Me)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (Me-ei). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s’Albufera. Observació de polls a partir del 5-V (ViC, Rid,

PNAM).
Sa Dragonera: postnupcial, 5 ex. el 22-Viii i 1 ex. el 23-Viii (GON).

Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-ei-FO), bosca-
ler pintat gros (Me)
Estatus: migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas postnupcial, un únic anellament d’1 ex. el 12-X a l’Albufereta

(Pollença) (OAG).
Cabrera: pas prenupcial, un únic anellament d’1 ex. el 3-V (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, únic registre d’1 ex. anellat el 14-X (BON, GON,

PNdR).
Illa de l’Aire: (Sant lluís). 1 ex. anellat el 6-iV i 5-V, dues úniques captures de la

campanya (GAG).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 8-V capturat per a anellament (AlN).

Foto 3. Tord negre Turdus merula (Blackbird). Malbuger (Maó), ocell leucístic, maig de 2009.
Foto: Joan Florit.
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Locustella luscinioides. Boscaler
Estatus: migrant rar (Me). Accidental (MA-ei). Cria accidental a 2006 i 2007?
(MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: rebut un registre d’1 mascle amb pautes territorials a finals d’abril

a s’Albufera. Pendent d’homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxuda, boscarla mostatxuda
(MA-Me-ei).
Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs (Me). Hivernant rar (ei). Migrant escàs
(MA).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s’Albufera. Vists juvenils a partir del 13-V (ViC, Rid, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. cantant el 2-i (GRi, MOz i

PNAG).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 2 ex. cantant de bon matí, el 26-

ii (MeN).

Acrocephalus paludicola. Buscarla d’aigua, boscarla d’aigua (MA-Me)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-ei-FO),
boscarla dels joncs (Me)
Estatus: migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 16-iV cantant a Son Pax (Palma)

(MMA).
Cabrera: pas prenupcial, present entre el 25-iii i el 13-V, s’anellen 5 ex.

(AMN, GON, PNAC).
Menorca: Son Bou (Alaior). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el

9-iii (MeN).
Illa de l’Aire: (Sant lluís). darrer registre en pas postnupcial, 1 ex. anellat el 13-

V, i màximes captures el 10-V amb 11 ex. (eSC i GAG).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. anellat el 5-V (BON, PNeF).

Acrocephalus dumetorum. Boscarla de Blyth
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-ei-
FO), boscarla de canyís (Me). Estatus: estival moderat (MA-Me-ei) i escàs (FO).
Migrant abundant (MA) i moderat (Me-ei-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca s’Albufera. Present entre el 3-iV amb 1 ex. i el 22-X amb 5 ex.

(ViC, Rid, PNAM).
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Santa Ponça (Calvià). Nova localitat de nidificació segura al
torrent, es veu 1 mascle amb menjar al bec i cantant el 14-Vii, i
3 ex. el 25-Viii (NiC).

Cabrera: pas prenupcial, present amb 7 ex. anellats, entre el 23-iV i el 15-V
ambdós amb 1 ex. Pas postnupcial, darrer ex. anellat el 27-X
(AMN, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 mascle cantant el 21-Vi (GRi, PNAG
i MOz).

Illa de l’Aire: (Sant lluís). 51 ex. anellats del 12-iV al 27-V, i màximes captures,
el 16-V amb 29 ex. (GON i GAG).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 2 ex. anellats entre el 4 i el 9-V (BON,
PNeF).

estany Pudent. 3 ex. cantant diàriament del 16-Vi al 7-Vii als can-
yars (MeY).

Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards
(MA). Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus arundinaceus. Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-ei-FO),
tord de prat (Me).
Estatus: estival moderat (MA) i escàs (Me). Migrant moderat (MA) i escàs (Me-ei).
Accidental (FO).
Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Hivernada, 1 ex. el 2-i és anellat (OAG). Present entre

el 2-iV amb 1 ex. i el 14-X amb 2 ex. (ViC, Rid, PNAM).
Cabrera: pas prenupcial, present amb 1 ex. anellat el 7-V i 2 ex. anellats el

10-V (AMN, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas postnupcial, 2 ex.

anellats el 18-iX (eSC, CRR i GRG).
Illa de l’Aire: (Sant lluís). Primer registre en pas prenupcial, 2 ex. anellats el 21-

iV (RGH), i darrer ex. anellat el 16-V (GON).

Hippolais opaca. Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-Me-ei-FO)
Estatus: migrant escàs (FO) i rar (Ma-Me). Accidental (ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. anellat el 28 d’abril, vegeu-ne l’informe del Comitè de Rare-

ses.
Illa de l’Aire: 1 ex. anellat el 18 d’abril, vegeu-ne l’informe del Comitè de Rare-

ses.

Hippolais caligata. Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-ei-FO), bosque-
ta icterina (Me).
Estatus: migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas postnupcial, 2 ex. anellats el 9-iX a Can Gaià (Felanitx)

(OAG).
Cabrera: pas prenupcial, present entre el 4 i el 15-V amb 7 ex. anellats, i un

màxim de 3 ex. el 15-V. Capturat 1 ex. el 13-V amb anella ita-
liana. Pas postnupcial, única dada d’1 ex. el 7-X (AMN, PNAC).

Illa de l’Aire: (Sant lluís). Abundant pas prenupcial, 53 ex. anellats del 3 al 30-
V (GAG).

Sa Conillera: (Sant Josep). 6 ex. entre el 9 i el 13-V capturats per a anellament
(AlN, MAR).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 10 i 13-V amb 13 ex.
anellats (BON, PNeF).

Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-Me-ei-FO)
Estatus: migrant moderat. Selecció: fenologia.
Cabrera: pas prenupcial, present entre el 26-iV i el 5-V amb 3 ex. anellats

(AMN, PNAC).
Illa de l’Aire: (Sant lluís). escàs pas prenupcial, 5 ex. anellats de l’1 al 30-V

(GAG, eSC, eSd i FlR).
Sa Conillera: (Sant Josep). 15 ex. entre el 16-iV i el 12-V capturats per a anella-

ment (AlN, MAR).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 21-iV i el 13-V amb 4 ex.

anellats (BON, PNeF).

Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (ei)
Estatus: sedentari abundant (MA), moderat (Me) i rar (ei). Hivernant abundant
(MA-ei), moderat (Me-FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. enguany hi han criat 5 parelles (ViC, Rid, PNAM).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 7-V amb 1 ex., i un màxim de 24 ex. ane-

llats el 8-iV (AMN, PNAC).
Illa de l’Aire: (Sant lluís). darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el 6-V

(GRi).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 17 i el 26-iV amb 9 ex.

anellats (BON, PNeF).

Sylvia borin. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-Me-FO), enganyapas-
tors mosquiter (ei)
Estatus: migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, 2 ex. anellats el 25-V a s’Alqueria Vella (Artà)

(OAG).
Pas postnupcial, present entre el 25-Viii amb 1 ex. anellat a s’Al-

queria Vella (OAG), i el 27-iX amb 1 ex. a Galatzó (Calvià)
(FiO, MAT, BeN).
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Cabrera: pas prenupcial, present entre el 17-iV amb 1 ex., i el 16-V amb 9
ex. (darrer dia de campanya), un màxim d’11 ex. anellats els dies
4 i 15-V. Pas postnupcial, darrer registre el 29-X amb 2 ex. ane-
llats (AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, present entre el 4 i el 25-X amb 7 ex. anellats
(BON, GON, PNdR).

Menorca: Algendaret (Maó). darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat
el 25-Vi (CAT).

Albufera des Grau (Maó). darrer registre en pas postnupcial, 1 ex.
controlat el 26-X, va ser anellat el 22-iX al mateix lloc (MeN).

Illa de l’Aire: (Sant lluís). escàs pas prenupcial, 48 ex. anellats del 22-iV al 28-
V (GAG).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 16-iV i el 15-V amb 31
ex. anellats (BON, PNeF).

Sylvia nisoria. Busqueret esparverenc, busqueret falcó-torter (MA-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Estatus: migrant rar (MA-Me-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat el 28 de març. Postnupcial, 1 ex. anellat el

5-X. Ambdós pendents d’homologació pel Comitè de Rareses de
la SeO.

Illa de l’Aire: (Sant lluís). 1 ex. al maig, pendent d’homologació pel Comitè de
Rareses de la SeO.

Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (ei)
Estatus: migrant escàs (Me) i rar (MA-ei). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Sa Conillera: (Sant Josep). S’observa 1 mascle el 16-iV. 1 mascle el 2-V es cap-

tura per a anellament. Ambdós pendents d’homologació pel
Comitè de Rareses.

Illa de l’Aire: (Sant lluís). 1 ex. anellat el 18-iV (RGH i GRG), 1 ex. el 6-V
(GRi), vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.

Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (ei)
Estatus: migrant abundant (MA-Me-FO) i moderat (ei).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present entre el 3-iV amb 1 ex. a s’Albufera (ViC,

Rid, PNAM), i el 16-Vi amb 1 ex. anellat a s’Alqueria Vella
(Artà) (OAG).

Pas postnupcial, primer ex. el 6-iX amb 1 ex. anellat a s’Albufera
(ViC, Rid, PNAM) i un altre el mateix dia a l’Albufereta
(Pollença) (OAG).
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Cabrera: pas prenupcial, present entre el 26-iii amb 1 ex. i el 16-V amb 2
ex., un màxim de 28 ex. anellats el 21-iV. Pas postnupcial, darrer
ex. anellat el 31-X (AMN, GON, PNAC).

Illa de l’Aire: (Sant lluís). 101 ex. anellats del 7-iV al 30-V i màximes captures
el 3-V amb 29 ex. (GAG, GRi, eSC i GRG).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 16-iV i el 14-V amb 80
ex. anellats (BON, PNeF).

Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates, busqueret carritxer (MA-ei-FO)
Estatus: estival escàs (Me) i rar (MA). Migrant escàs (Me-ei-FO) i rar (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera: postnupcial, una femella del 6 a l’11-X (AMN, PNAC).

Sylvia undata. Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapas-
tors roig coallarg (ei). Estatus: sedentari moderat (Me) i escàs (MA). Hivernant
moderat (MA-ei) i escàs (Me). Migrant escàs.
Selecció: fenologia, dades d’interès i reproducció.
Mallorca: Calvià. 1 ex. el 8-Vii a un abeurador a les afores (BeN).
Cabrera: postnupcial, una dada d’1 ex. anellat el 29-X (AMN, PNAC).
S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 21-i (MAR).

Sylvia sarda. Busqueret sard
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia balearica. Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga
(ei), ganyet (FO)
Estatus: sedentari abundant (MA-ei-FO). extingit com a reproductor (Me).
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a Me.
Mallorca: s’Albufera. Nova localitat de cria amb la trobada d’un niu, i se’n

veuen juvenils a partir del 27-V a es Comú (ViC, Rid, PNAM).
Puig Major (escorca). Adut i joves el 28-Vi a prop del cim (ReS,

VeN, TOe).

Sylvia cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-ei-FO)
Estatus: estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental el 2004 (Me).
Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. anellat el 18-V a s’Alqueria Vella (Artà)

(OAG).
Postnupcial, present entre el 25-iX amb 1 ex. anellat, i el 12-X amb

1 ex. anellat, tots dos a Can Gaià (Felanitx) (OAG).
Cabrera: prenupcial, present a partir del 17-iii amb 1 ex. anellat. Postnup-

cial, darrer registre el 12-X amb 2 ex. anellats (AMN, GON,
PNAC).

Menorca: lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 15-iii a dalt d’un tamarell
(MeN).
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Illa de l’Aire: (Sant lluís). escàs pas prenupcial, 47 ex. anellats del 2-iV al 21-V
(GAG).

Sa Conillera: (Sant Josep). 20 ex. anellats entre el 17-iV i el 8-V (MAR, AlN).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 16 i el 25-iV amb 5 ex.

anellats (BON, PNeF).
Can Parra. 1 ex. el 8-V banyant-se (KlA).

Sylvia cantillans moltonii. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-
ei-FO). Estatus: estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental al 2004
(Me). Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 14-iV, i darrer ex. anellat el 16-V

(AMN, PNAC).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. anellat el 21-iV (BON, PNeF).

Sylvia cantillans cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer
(MA-ei-FO).
Estatus: Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 25-iii, i darrer ex. anellat el 9-V

(AMN, PNAC).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 2 ex. anellats el 19-iV (BON, PNeF).

Sylvia cantillans albistriata. Busqueret de garriga, busqueret garriguer
(MA-ei-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia melanocephala. Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre
(ei), ganyet de cap negre (FO).
Estatus: sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-Me).
Selecció: reproducció.

Cap registre seleccionat.

Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA),
ull de bou billistat (Me).
Estatus: migrant rar (MA-Me-ei). Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: postnupcial, anellats 2 ex. el 6 i el 17-X, i vist 1 ex. el 10-X, tots

ells pendents d’homologaciò pel Comitè de Rareses de la SeO.

Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: postnupcial, 1 ex. anellat el 30-X, pendent d’homologació pel

Comitè de Rareses de la SeO.
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Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)
Estatus: migrant moderat (ei), i escàs (MA- Me-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Albufereta (Pollença). Primer ex. prenupcial el 18-iV (NiC).

S’Albufera. Prenupcial, se’n veuen entre el 20-iV amb 1 mascle i
el 28-V amb 1 ex. (ViC, Rid, ReS, PNAM).

Port de Pollença. 1 ex. el 18-Viii (MOC).
Cabrera: prenupcial, present entre el 19-iii i el 7-V amb un màxim de 5 ex.

anellats el 3-V (GON, AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 26-iV (GON).
Illa de l’Aire: (Sant lluís). Primer anellament en pas prenupcial, 1 ex. el 21-iV, i

darrer ex. el 14-V (GAG).
Sa Conillera: (Sant Josep). 151 ex. anellats entre el 16-iV i el 13-V (MAR,

AlN).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 16-iV i el 4-V amb 25 ex.

anellats (BON, PNeF).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (Me), mos-
quiter siulador (FO)
Estatus: migrant moderat (MA-FO) i escàs (Me-ei).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, se’n veuen entre el 23-iV amb 1 ex. al torrent des

Jueus (llucmajor) (GON) i el 13-V amb 1 ex. a Sant elm
(Andratx) (NiC).

Pas postnupcial, 1 ex. el 26-iX a l’Albufereta (Pollença) (BeN,
FiO, MAT, llA, lle).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 8-iV amb 1 ex. i el 15-V amb 5 ex.,
un màxim de 6 ex. anellats el 8-V (AMN, GON, PNAC).

Illa de l’Aire: (Sant lluís). 21 ex. anellats del 12-iV al 26-V, i màximes captures
el 4-V amb 11 ex. (GAG i GRi).

Sa Conillera: (Sant Josep). 20 ex. entre el 18-iV i el 14-V capturats per a anella-
ment (MAR, AlN).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 18-iV i el 14-V amb 20
ex. anellats (BON, PNeF).

Phylloscopus ibericus. Ull de bou ibèric
Estatus: migrant escàs (MA-Me-FO). Accidental (ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: prenupcial, entre anellats i vists, 5 ex. del 19-iV al 4-V. Postnupcial, 8 ex.

entre anellats i vists entre el 14 i el 31-X. Vegeu-ne l’informe del
Comitè de Rareses.
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Sa Conillera: (Sant Josep). 6 ex. anellats al maig. Tots pendents d’homologació
pel Comitè de Rareses.

Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. anellat a març, pendent
d’homologació pel Comitè de Rareses.

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat el 31-X, vegeu-ne l’informe
del Comitè de Rareses.

Illa de l’Aire: (Sant lluís). 1 ex. anellat a l’abril, pendent d’homologació pel
Comitè de Rareses.

els registres d’aquesta espècie realitzats a partir de l’1 de gener de 2010 a
Balears deixen de ser considerats pel Comitè de Rareses de GOB.

Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)
Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant
(MA-Me-FO) i moderat (ei). Cria accidental 2008 (MA).
Selecció: fenologia i subespècies.

Aquesta espècie es troba en expansió poblacional, i possiblement com a con-
seqüència d’aquest fet, està incrementant la seva amplitud ecològica, fent-se cada
cop més comuna als alzinars catalans de tipus mediterrani, per exemple aquells
situats a certa altura, com seria el cas de molts alzinars de la serra de Tramuntana
mallorquina. Enguany podria ser un bon any per a aquesta espècie a Mallorca, atès
que molts boscos de muntanya i boscos de ribera es troben més frondosos que altres
anys més secs.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 15-iV. Un registre aïllat d’1 ex.

amb pautes territorials els dies 2, 4 i 7-Vi. Postnupcial, primer
ex. el 30-iX (ViC, Rid, PNAM; MUN).

Presència primaveral-estival, 1 ex. el 31-V cantant al port d’An-
dratx (BAz). Sentit cantar 1 mascle el 13-Vi a Binifaldó (escor-
ca) (ViC).

Cúber (escorca). Una colla amb un pollet volander el 20-Vi a la
font de s’Aritja (CAA, MMA). Segona dada de nidificació d’a-
questa espècie a Balears, l’anterior fou a Banyalbufar al 2008.

Pas postnupcial, primer registre el 30-Viii amb 4 ex. al cap de
Formentor (Pollença) (ViC).

Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 16-V amb uns pocs ex. cantant, un màxim
de 14 ex. anellats el 4-iV. Postnupcial, present a partir del 5-X
amb 5 ex. anellats (AMN, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, primer ex. anellat l’11-X (BON, PNdR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primers registre en pas postnupcial, 2 ex.

anellats el 4-X (eSC, GRG i CRR).
Illa de l’Aire: (Sant lluís). darrer registre en pas prenupcial, 2 ex. anellats el 28-

V (eSC).
Sa Conillera: (Sant Josep). 23 ex. entre el 18-iV i el 14-V capturats per a anella-

ment (AlN, MAR).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, darrer registre el 8-V amb 3 ex. (BON,

PNeF).
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Phylloscopus collybita tristis. Ull de bou, mosquiter (FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: postnupcial, vist 1 ex. del 16-X fins a l’1-Xi, pendent d’homolo-

gació pel Comitè de Rareses de la SeO.

Phylloscopus trochilus. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-ei), mos-
quiter gros (FO).
Estatus: migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 25-iii fins al 28-iV amb 1 ex. Anellats

ambdós a s’Albufera (ViC, Rid, PNAM).
Pas postnupcial, vist des del 28-Viii amb 1 ex. a s’esclop (este-

llencs) (GON) al 7-X amb 2 ex. a s’Albufera (ViC, Rid,
PNAM).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 15-iii amb 2 ex. i el 16-V amb 4 ex.
(primer i darrer dia de campanya), un màxim de 96 ex. anellats
el 21-iV. Postnupcial, darrer ex. el 31-X (AMN, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, present entre el 19-Viii amb 1 ex. sentit (GON) i
el 14-X amb 1 ex. anellat (BON, GON, PNdR).

Menorca: Son Bou (Alaior). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el
8-iii (MeN, GRG i CRR).

Albufera des Grau (Maó). darrer registre en pas postnupcial, 1 ex.
el 2-X (GRi, PNAG i MOz).

Illa de l’Aire: (Sant lluís). 1.066 ex. anellats de l’1-iV al 28-V i màximes captu-
res el 21-iV amb 130 ex. (RGH i GAG).

Sa Conillera: (Sant Josep). 211 ex. anellats entre el 16-iV i el 14-V (AlN,
MAR).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 16-iV i el 15-V amb 312
ex. anellats (BON, PNeF).

Regulus regulus. Reietó d’hivern, reietó (MA-Me-ei-FO)
Estatus: hivernant moderat (Me-ei) i escàs (MA). Migrant moderat (Me), escàs
(MA-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 15-ii a s’Albufera (ViC, Rid, PNAM). Un

màxim de 4 ex. el 25-i al port d’Andratx (BAz).
Postnupcial, primer ex. el 23-Viii a la torrentera de Portals Vells

(Calvià) (AlO).
Cabrera: prenupcial, 2 ex. anellats entre els 17 i 20-iii (GON, AMN,

PNAC).

Regulus ignicapilla. Reietó cellablanc (Me), reiet (MA-ei-FO)
Estatus: sedentari abundant (MA-ei), moderat (Me) i escàs (FO). Hivernant escàs
(MA). Migrant escàs (MA-Me-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: castell de Bellver (Palma). 1 adult alimentant 2 joves el 30-Vi al

bosc (MAN).
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Cabrera: prenupcial, únic registre d’1 ex. anellat el 5-iV. Postnupcial, 1 ex.
el 4 i 23-X (AMN, PNAC).

Illa de l’Aire: (Sant lluís). 2 ex. anellats entre el 5 i el 14-iV (RGH).

Muscicapa striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (Me)
Estatus: estival abundant (MA-ei-FO) i moderat (Me). Migrant abundant (MA-ei-
FO) i moderat (Me). Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 18-iV a inca (ReS).

Pas postnupcial, darrer ex. el 19-X a Planícia (Banyalbufar)
(BON). Un màxim de 25 ex. el 23-Viii a Cúber (escorca)
(VeN, QUi).

Cabrera: prenupcial, primer ex. el 16-iV, un màxim de 9 ex. anellats l’1-V.
Postnupcial, darrer ex. el 17-X (AMN, GON, PNAC).

Illa de l’Aire: (Sant lluís). 80 ex. anellats del 17-iV al 22-V, i màximes captures
el 4-V amb 23 ex. (GRi i GAG).

Sa Conillera: (Sant Josep). 43 ex. anellats entre el 25-iV i el 14-V (MAR, AlN).

Muscicapa striata balearica. Papamosques balear, matamosques (MA),
menjamosques (Me).
Estatus: estival abundant (MA-ei-FO) i moderat (Me).
Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: Son Colom (escorca). Niu amb 1 adult i 4 pollets el 7-Vi fet en un

llum d’oli (MMA).
Pollença. Un niu a una soca de palmera washingtoniana, amb un

adult covant un bon grapat de dies a mitjan juny (SeR).
Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 18-iV, se capturen per a anellament

82 ex. (AMN, PNAC).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present a partir del 21-iV fins al 10-V

amb 28 ex. anellats (BON, PNeF).

Muscicapa striata striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamos-
ques (Me). 
Estatus: migrant abundant (MA-ei-FO) i moderat (Me).
Selecció: fenologia.
Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 16-iV, i darrer ex. anellat el 15-V

(AMN, PNAC).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present a partir del 29-iV fins al 15-V

amb 11 ex. anellats (BON, PNeF).

Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menja-
mosques menut (Me).
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-
Me-ei-FO)
Estatus: migrant rar (MA-Me). Accidental (ei).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: postnupcial, vist 1 ex. el 9 i 10-X, pendent d’homologació pel

Comitè de Rareses de la SeO.

Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), men-
jamosques negre (Me).
Estatus: migrant abundant (MA-Me-FO) i moderat (ei). Cria accidental al 1993
(MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. l’11-iV a sa font de sa Cala (Capdepera)

(ART) i també a ses Cases Velles de Formentor (Pollença)
(VeN), 4 ex. el 4-V a cap Blanc (llucmajor) (NiC).

Pas postnupcial, primer registre el 29-Viii a Can Gaià (Felanitx)
(OAG), i darrer ex. el 27-iX a Galatzó (Calvià) (FiO, MAT,
BeN).

Cabrera: pas prenupcial, present el 8-iV i el 16-V ambdós amb 1 ex., un
màxim anellat de 67 ex. el 4-V (AMN, GON, PNAC). Postnup-
cial, darrer ex. l’1-Xi (AMN, MAT, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex.
el 14-iV (GRi, MOz i PNAG).

Alfurí (Ciutadella). 1 ex. el 12-X (PiO).
Illa de l’Aire: (Sant lluís). 163 ex. anellats del 18-iV al 13-V, pas molt marcat

amb 57 ex. anellats el 3-V i 61 ex. al dia següent (eSC, GRi i
GRG).

Sa Conillera: (Sant Josep). 152 ex. anellats entre el 17-iV i el 14-V (MAR,
AlN).

Formentera: estany Pudent, 2 ex. el 15-iV (KlA).
Can Marroig. Prenupcial, present entre el 16-iV i el 8-V amb 94 ex.

anellats (BON, PNeF).

Aegithalus caudatus. Senyoreta, coaric (MA)
Estatus: sedentari escàs (MA). Cria accidental el 2003 i 2006 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: serra de na Burguesa. 2 adults i 1 juvenil el 10-Vi al coll des Vent

(GAN).
estellencs. 1 ex. el 29-Viii a la coma den Vidal (GON).
Santa Ponça (Calvià). 8 ex. el 30-Viii al torrent (NiC).
esporles. 12 ex. l’11-iX a la font de sa Creu (NiC).
Planícia (Banyalbufar). Present entre l’11 i el 22-X amb 9 ex. ane-

llats (BON).

Parus ater. Ferrerico petit
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Parus caeruleus. Ferrerico blau
Estatus: sedentari moderat (MA). Accidental (ei). Falta informació.
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (ei).

Cap registre seleccionat.

Parus major. Ferrerico, primavera (Me), picaformatges (ei)
Estatus: sedentari abundant (MA-ei) i moderat (Me). Hivernant escàs (Me).
Selecció: reproducció.
Mallorca: puig Major (escorca). Adult amb joves el 28-Vi (ReS, VeN,

TOe).

Tichodroma muraria. Pela-roques
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Certhia brachydactyla. Raspinell, raspinell comú (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Remiz pendulinus. Teixidor
Estatus: hivernant escàs (Me) i rar (MA-ei). Migrant rar (MA).
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Selecció: fenologia.
Mallorca. s’Albufera. Prenupcial, se’n veuen entre el 8-ii amb 1 ex. i el 4-iV

amb 6 ex. Postnupcial, present entre el 26-Xi amb 6 ex. i el 2-
Xii amb 2 ex. (ViC, Rid, PNAM).

Menorca: lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 18-i (PON).

Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (ei)
Estatus: migrant moderat (FO) i escàs (MA-Me-ei). Cria accidental el 1978 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, se’n veuen entre el 28-iV amb 1 mascle a s’Albu-

fera (ViC, Rid, PNAM), i el 16-V amb 2 mascles cantant a
llubí (ReS).

Pas postnupcial amb quatre registres (2/Viii, 2/iX), primer registre
el 28-Viii amb 1 ex. anellat a Can Gaià (Felanitx) (OAG), i
darrer ex. el 7-iX a es Rafal (Consell) (GON).

Cap de Formentor (Pollença). 1 mascle el 6-iX és depredat per un
falcó marí al qual l’hi pren un falcó (VeN, QUi).

Cabrera: pas prenupcial, present entre l’1-V amb 3 ex. anellats, i el 5-V
amb 1 ex. anellat (AMN, PNAC).

Illa de l’Aire: (San lluís). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el 5-V
(GRi), i darrer ex. el 25-V (GON).

Sa Conillera: (Sant Josep). es sent 1 mascle el 22 i 23-iV (MAR).
Formentera: prenupcial, present entre el 16-iV amb 1 ex. a Can Marroig (BON,

PNeF), i el 21-V amb 2 ex. a Can Parra (KlA).

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d’esquena roja (MA-ei-FO)
Estatus: migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Illa de l’Aire: (San lluís). 1 ex. anellat el 5-V, vegeu-ne l’informe del Comitè de

Rareses.

Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (Me)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius excubitor. Botxí septentrional. capsigrany reial (MA-Me-FO), capsi-
grany gris (ei)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), cap-
sigrany reial (Me), capsigrany gris ibèric (ei). Estatus: hivernant rar. Migrant rar.
Accidental (Me). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Cales de Mallorca. 1 ex. el 14-ii a la garriga (MMA, CAA).

Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 5-iX (VeN, QUi, BAz).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 26-iX (BeN, FiO, MAT, llA,

lle).

Lanius senator. Capsigrany
Estatus: estival abundant (MA-ei) i moderat (Me-FO). Migrant abundant i moderat
(Me). Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 14-iii a s’Antigor de sa Punta (Fela-

nitx) (AdR).
S’Albufera. Present entre el 15-iii amb 1 ex., i el 24-iX amb 1 ex.

(ViC, Rid, PNAM).
Cabrera: prenupcial, present entre el 20-iii i el 12-V ambdós amb 1 ex.

(JUA, AMN, PNAC).
Sa Dragonera: 1 juvenil el 21-Viii (GON).
Menorca: es Banyuls (Ciutadella). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. el

25-iii (PAB).
Eivissa: Santa Gertrudis. Primer registre de l’any, el 28-iii amb l’observa-

ció d’1 ex. posat a una estesa a la carretera de Sant Mateu d’Au-
barca (MAR).

Sa Conillera: (Sant Josep). 13 ex. anellats entre el 17-iV i 4-V (MAR, AlN).
Formentera: 2 ex. el 5-iV a Can Jordi (KlA).

Lanius senator senator. Capsigrany
Estatus: migrant abundant i moderat (Me).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Calvià. 1 adult el 14-iX (GAN).

Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). 1 adult el 2-X
(GAN).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present del 16-iV fins a l’11-V amb 13
ex. anellats (BON, PNeF).

Lanius senator badius. Capsigrany balear
Estatus: estival abundant (MA-ei) i moderat (Me-FO). Migrant abundant i moderat
(Me). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. enguany s’estima que hi han criat 6 parelles (ViC,

Rid, PNAM).
Cúber (escorca). 2 polls amb els aduts l’1-Vii (SeR).

Menorca: Algarroba (Maó). 1 mascle el 14-iV (GRi).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present del 21-iV al 6-V amb 5 ex. ane-

llats (BON, PNeF).
es Brolls. 1 colla amb 2 joves volanders del 26-Vi al 15-Vii

(MeY).
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Puig Guillem. 1 colla amb 4 joves volanders el 2-Vii a la zona des
Cap (MeY).

Lanius senator niloticus. Capsigrany
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Garrulus glandarius. Gaig
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell
Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (Me-ei). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: puig de Massanella. 2 ex. el 6-i (GON). 3 ex. el 21-ii (BAU).

Camí de nevaters de na Franquesa. 1 ex. el 18-ii (AlO).

Corvus monedula. Gralla
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Sa Dragonera: 1 ex. a l’abril, vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.

Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-ei)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corone. Cornella, corb foraster (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corax. Corb
Estatus: sedentari moderat (Me-FO), escàs (MA) i rar (ei).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: Son Vivot (inca). 60 ex. el 29-Viii (BeN).

S’Allapassa (llucmajor). Trobats 6 ex. morts per electrocució l’11-
iX (AdR).

Campanet. 8 ex. el 20-iX menjant figues seques baix les figueres
(MMA).

Salobrar de Campos. 41 ex. el 17-X (ReS, VeN).
Cap Blanc (llucmajor). 88 ex. el 25-Xi (AlO).

212



ANUARi ORNiTOlòGiC
de leS BAleARS 2009

213



ANUARi ORNiTOlòGiC
de leS BAleARS 2009

Cabrera: prenupcial, present entre el 17-iii i el 3-V amb un màxim de 3 ex.
el 23-iV (SeR, AMN, GON, PNAC).

Menorca: la Vall (Ciutadella). 219 ex. el 28-i, passen en vol a les 18:10 h
(PAB).

Tordonet (Maó). 140 ex. posats el 29-Viii (PAB).
Sa Conillera: (Sant Josep). Present entre el 17-iV i el 19-iV amb un màxim de 3

ex. el 18-iV (MAR).

Sturnus vulgaris. estornell, tornell (ei)
Estatus: sedentari escás (MA). Hivernant abundant (MA-Me-ei), moderat (FO).
Migrant abundant (MA-Me-FO) i moderat (ei).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, els registres aïllats entre parèntesis

i les dates extremes amb asterisc (ViC, Rid, PNAM; VeN,
BAz, QUi, lOP).

dates i ii iii iV 6 i 10-V 20-Vi Vii 2-Viii* iX X Xi Xii
ex. + + + + (1) (1) 0 8 + 100.000 250.000 +

Palma Nova (Calvià). Un esbart d’1.000.000 ex. el 23-ii al cap-
vespre (lOP).

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 colles fent el niu a dos molins el 21-
iV (VeN). 4 juvenils amb un mascle adult el 15-V (JAM).

Pas postnupcial, primera arribada el 6-iX amb 4 ex. a s’Albufera
(MMA, CAA). 700 ex. el 27-iX sortint cap a Cabrera des del
cap de ses Salines (Santanyí) (VeN, ReS, PAR).

Cabrera: prenupcial, present entre el 20-iii amb 3 ex., i l’11-iV amb 2 ex., i
un màxim de 10 ex. el 29-iii i 2-iV. Postnupcial, present a par-
tir del 3-X (AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 19-X i el 2-Xi amb 6 ex. anellats
(BON, GON, PNdR).

Menorca: Santa Marianna (Maó). 1 ex. el 6-Vii, molt dèbil que mor poc des-
prés, (FlO).

Son Bou (Alaior). 203 ex. entrant al canyisar a les 19:16 h. el 26-
iX (MeN).

Illa de l’Aire: (San lluís). darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el 3-V
(GRi, eSC i GRG).

Eivissa: Vila. Primer registre postnupcial el 22-iX amb 30 ex., a la carrete-
ra de Sant Antoni (MAR).

Sturnus unicolor. estornell negre
Estatus: sedentari escàs (Me). Accidental (MA-ei-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: Son Quim (Ciutadella). 7 ex. damunt la teulada, el 18-i, 15 ex. el 7-

ii, 20 ex. un mínim de 10 parelles fent còpules i entrant aliment
almenys a dos nius des del 6-V, 30 ex. el 29-X, 9 ex. el 13-V.
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es Castell. 1 ex. el 20-V al poble.
es Mercadal. 1 ex. volant per un carrer de la població el 27-V.
Polígon de Ciutadella. 5 ex. el 31-V.

Tots els registre pendents d’homologació pel Comitè de Rareses.
els registres d’aquesta espècie realitzats a partir de l’1 de gener de 2010 a

Balears deixen de ser considerats pel Comitè de Rareses de GOB.

Sturnus roseus. estornell rosat
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (Me), teulat (ei-
FO). Estatus: sedentari abundant. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Sa Dragonera: postnupcial, tres registres entre el 25-X i el 15-Xi sempre d’1 ex.

(GON).

Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (Me), teulat galtanegre
(ei). Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ei). Migrant rar (Me).
Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a Me.
Mallorca: bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). 20 ex. el 6-i

(VeN).
Búger. Niu amb 2 adults entrant i sortint amb menjar al bec el 17-

V a Can Bombarda (CAA).
S’Albufera. 8 ex. el 12-Viii (ViC, Rid, PNAM).
Maria de la Salut. 10 ex. el 31-Xii (ReS).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. anellat el 15-X, i un esbart d’uns 20 ex. arriba el
19-X. es varen veure alguns exemplars fins al 1-Xi (AMN,
PNAC).

Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (Me),
teulat lliri (ei-FO)
Estatus: sedentari abundant (FO), moderat (ei) i escàs (MA). Accidental (Me).
Falta informació.
Selecció: reproducció, i tots els registres a Me.
Mallorca: cala Marçal (Felanitx). 1 ex. el 22-V (AdR).

Montifringilla nivalis. Gorrió d’ala blanca, pardal d’ala blanca (Me)
Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (Me-ei-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Fringilla coelebs. Pinsà
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (Me). Hivernant abundant (MA-ei) i
moderat (Me-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (Me-ei-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 17-iV. Postnupcial, primer ex. el 14-X

(AMN, GON, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. sentit el 24-iV (GON).

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (Me)
Estatus: hivernant escàs (MA-Me) i rar (ei). Migrant escàs (MA-Me).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: hivernant, 1 ex. el 9-i als afores de Petra (ReS). Pas postnupcial,

primer registre l’11-X amb 1 mascle a Galatzó (Calvià) (MAT).
Cabrera: pas postnupcial, un registre d’1 ex. anellat el 30-X (AMN, PNAC).
Menorca: Algendaret (Maó). 3 ex. el 31-Xii, juntament amb altres fringíl·lids

(CAT).
Eivissa: Sant Antoni. Obsevat 1 ex. el 6-i al camí des Regueró (MAR).

Serinus serinus. Gafarró, serí (Me), garrafó (ei)
Estatus: sedentari abundant (MA-ei-FO). Hivernant abundant (ei) i escàs (MA-
Me). Migrant escàs (MA-Me-ei). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: puig Major (escorca). Alguns adults i joves al cim el 28-Vi (VeN,

ReS).
Cabrera: pas prenupcial, un sol registre d’1 ex. el 21-iii. Pas postnupcial, 1

ex. el 5 i el 21-X (AMN, GON, PNAC).
Menorca: font de Son Simó (Maó). 3 ex. el 31-i (GRi).

Serinus citrinella. llucareta (Me), verderol menut (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carduelis chloris. Verderol
Estatus: sedentari abundant (MA-ei-FO) i moderat (Me). Hivernant moderat (Me-
ei) i escàs (MA). Migrant moderat (Me) i escàs (MA).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Menorca: cap Blanc (llucmajor). 1 ex. albí el 4-iV (NiC).

Carduelis carduelis. Cadernera
Estatus: sedentari abundant. Hivernant abundant (ei), moderat (Me) i escàs (MA).
Migrant moderat (Me-ei) i escàs (MA). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Son Ferriol (Palma). Primera observació d’1 jove alimentat per un

adult el 30-iii (MOl).
es Pujol (Santa Margalida). 200 ex. el 28-Xii (MMA).
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Carduelis spinus. lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (Me), llogaret (ei)
Estatus: hivernant moderat (MA-ei) i escàs (Me-FO). Migrant moderat (MA) i
escàs (Me-ei). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 7-iV a Costitx. Un màxim de 30 ex. el

22-i a Cas Canar (Sencelles) (VeN).
Postnupcial, primer registre l’11-X amb 7 ex. a Mortitx (escorca)

(VeN, QUi).
Cabrera: pas prenupcial, present entre el 26-iii (1 ex.) i el 28-iV (1 ex.), amb

un màxim de 10 ex. el 31-iii. Postnupcial, primer ex. el 18-X
(AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, únic registre d’1 ex. anellat el 7-Xi BON, GON,
PNdR).

Menorca: sa Muntanyeta (Maó). 1 ex. el 2-Xi (MeN i FlO).

Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (ei-FO)
Estatus: sedentari abundant i moderat (Me). Hivernant moderat (Me) i escàs (MA).
Migrant moderat (Me) i escàs (MA). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: cap Blanc (llucmajor). Niu amb 5 polls i 2 adults el 7-iV (NiC).

Port de Palma. 400 ex. a la colgada el 21-Xi a l’entrada del moll
Vell (ReS).

es Pujol (Santa Margalida). 200 ex. el 28-Xii (MMA).

Carduelis flammea. Passerell golanegre
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Loxia curvirostra. Trencapinyons
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ei). Accidental (Me-FO).
Selecció: reproducció, subspècies i tots els registres a Me-FO.

Cap registre seleccionat.

Bucanetes githagineus. Passarell trompeter, pinsà trompeter (MA-Me)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: prenupcial, vist 1 ex. del 18 al 24-iV. Vegeu-ne l’informe del

Comitè de Rareses.

Carpodacus erythrinus. Passarell carminat, pinsà carminat (MA-Me-ei-FO)
Estatus: migrant rar (MA). Accidental (Me-ei-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Coccothraustes coccothraustes. durbec, becgròs (Me)
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (Me) i rar (ei). Migrant escàs (MA-Me) i
rar (ei). Accidental (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Mortitx (escorca). 40 ex. el 8-i (VeN). 1 ex. el 20 i 23-Xii (ReS,

VeN, QUi, BeN).
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Alqueria Vella (Artà). darrer el 6-iV amb 1 ex. anellat (OAG).
Planícia (Banyalbufar). 1 ex. el 6-X (BON).
Santa eugènia. 1 ex. el 7-X ingressa al centre de recuperació de

fauna silvestre (COFiB).
llubí, 2 ex. el 5-Xii (ReS).
Calvià. 1 ex. el 18-Xii (BeN).
Manacor. 1 ex. el 24-Xii al camí de sa Mola (AdR).

Cabrera: pas prenupcial, tres registres d’1 ex. els dies 31-iii, 1 i 18-iV. Pas
postnupcial, present entre el 14-X i 1-Xi amb un màxim de 2 ex.
anellat els dies 25 i 30-X (AMN, GON, PNAC).

Menorca: l’Argentina (Alaior). 20 ex. el 3-iii (GRi).
Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas postnupcial, 1 ex.

anellat el 25-X (PiO i GRG).
Illa de l’Aire: (San lluís). 5 ex. anellats del 3 al 12-iV, són els primers anella-

ments d’aquesta espècie en totes les campanyes a aquesta illa
(GAG).

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (Me)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Ca los Camp, Colònia de Sant Pere (Artà). 1 mascle adult a novem-

bre, vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Sineu. 1 mascle el 31-Xii, vegeu-ne l’informe del Comitè de Rare-

ses.

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (Me)
Estatus: accidental (MA-Me-ei). Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: postnupcial, 1 ex. vist el 26-X. Vegeu-ne l’informe del Comitè de

Rareses.
Menorca: Biniparratx Vell (Sant lluís). 1 ex. a gener, pendent d’homologació

pel Comitè de Rareses.

Emberiza cirlus. Sól·lera boscana, sit de coll negre (Me), hortolà de coll negre
(ei-FO).
Estatus: sedentari moderat (MA-ei) i escàs (ei). Accidental (Me).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Eivissa: Sant Josep. Observats 2 ex. el 10-i a Can Barda (MAR).

Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, ei, FO), sit negre (Me)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza hortulana. Hortolà
Estatus: migrant escàs (MA-Me), moderat (FO) i rar (ei).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 20-iV a s’estanyol (llucmajor) (MMM).
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Cabrera: pas prenupcial, present els dies 19 i 25-iV ambdós amb 1 ex. ane-
llat (AMN, PNAC).

Illa de l’Aire: (Sant lluís). Pas prenupcial, 1 ex. anellat el 21-iV (RGH).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 21 i el 26-iV amb 1 mas-

cle anellat el 25-iV (BON, PNeF).

Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (Me)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: postnupcial, 1 ex. vist el 16 i 17-X, i 1 ex. anellat el 26-X. Tots dos

pendents d’homologació pel Comitè de Rareses de la SeO.
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 mascle anellat a abril, pendent d’ho-

mologació pel Comitè de Rareses de la SeO.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet
Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (Me-ei). Migrant
moderat (MA), escàs (Me) i rar (ei). Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: s’Albufera. enguany s’estima que hi han criat 30 parelles, i se’n

veuen juvenils a partir del 17-V (ViC, Rid, PNAM).
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Prat de Sant Jordi (Palma). 7 ex. el 21-Xii (VeN).
es Pujol (Santa Margalida). 15 ex. el 28-Xii (MMA, CAA).
Maria de la Salut. 15 ex. el 31-Xii (ReS).

Cabrera: pas postnupcial, únic registre d’1 ex. el 23-X (AMN, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 15-i, i primera observació de tar-

dor, 1 ex. el 10-Xi (GRi, MOz i PNAG).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 5 ex. el 26-ii (MeN).

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza calandra. Sól·lera, súl·lera (Me)
Estatus: sedentari abundant (MA-Me-FO) i moderat (ei). Migrant escàs (FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Campos. 15 ex. el 20-iii a sa Barrala (MAS).

S’Albufera. enguany s’estima que hi han criat 3 parelles (ViC,
Rid, PNAM).

Cabrera: prenupcial, present entre el 17-iii amb 3 ex. i el 10-V amb 1 ex., i
un màxim de 4 ex. el 22-iV. Postnupcial, present entre el 5 i el
17-X amb un màxim de 2 ex. els dies del 11 al 15-X (AMN,
GON, PNAC).

Menorca: Sant Climent (Maó). 1 ex. leucístic (vegeu foto 4), el 25-iV (FlO).
Santa Marianna (Maó). 3 ex. leucístics fotografiats el 28-iX (FlO).

(vegeu-ne foto 5).

lliSTA COMPleMeNTÀRiA

espècies presents a les Balears d’origen natural desconegut (categories C, d i
e). Selecció, tots els registres rebuts.

Cygnus atratus. Cigne negre
Australàsia.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 22-X, i entre el 8 i 30-Xi (ViC, Rid, PNAM).

Cygnus olor. Cigne mut
Paleàrtic.
Mallorca: Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 30-i (MUN).

Son Navata. 2 ex. el 9-Vii (ROG).

Anser albifrons. Oca carablanca
Paleàrtic.
Menorca: Son Bou (Alaior). 1 ex. el 23-X (PAB). Vegeu-ne l’informe del

Comitè de Rareses.
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Anser anser. Oca domèstica
Paleàrtic.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 18-i (ReS, VeN, lOP).

S’Albufera. 1 ex. el 5-iV (MMA, CAA), i 23-Vii (ViC, PNAM).

Cairina moschata. Ànnera muda
Neotropical.
Mallorca: golf de Santa Ponça. 3 ex. el 31-V (GAN).
Formentera: estany Pudent. 1 mascle de la forma domèstica el 29-Vi (MeY).

Callonetta leucophrys. Ànnera acollarada
Neotropical.
Mallorca: s’Albufera. Una femella el 21-i (ViC, Rid, PNAM).

Aix galericulata. Ànnera mandarina, aneda mandarina (Me)
Paleàrtic oriental.
Mallorca: golf de Son Muntaner (Palma). 1 mascle el 6-iX (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Una femella el 6-Xi (GRi, PNAG i

MOz).

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames
Neotropical.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 5 ex. el 17-X (JAM).

Threskiornis aethiopicus. ibis sagrat
Afrotropical.
Mallorca: s’Albufera. Vist 1 ex. els dies 14-i, del 8-iii fins al 30-Vi, del 2 al

24-Viii, i del 30-iX fins al 2-Xii (ViC, Rid, PNAM; GAN).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 7-iii (ReS).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. els dies 16-iX (BAz), 28-X

(GRS), i 3-Xi (llA).

Phasianus colchicus. Faisà
Paleàrtic asiàtic. Estatus: Sedentari (Me), escàs (ei) i rar (MA).
Mallorca: bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). 2 ex. el 6-i

(VeN).
Calvià. 1 mascle el 20-V (GAN).
Cases Velles de Formentor (Pollença). 8 ex. el 6-X (GAN).
es Puig de Ros de dalt (llucmajor). Una parella el 5-Xi (MUN).

la introducció està documentada des del segle XiV; actualment les seves pobla-
cions depenen d’una gestió cinegètica.

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (Me)
Estatus: accidental. extingida com a reproductora a la dècada de 1950 a Mallorca.
Mallorca: s’Albufera. Present un ex. els mesos de febrer, març, abril, juny,

juliol, setembre, octubre i novembre (ViC, Rid, PNAM; GAN).
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Albercutx i Pal (Pollença). 1 ex. el 5-iV (ReS, MUñ, ART; BAz,
FRO).

Port de Pollença. 1 ex. el 3-Vi (BAz).

Geranoaetus melanoleucus. Àguila escudada, àguila mora (MA)
Neotropical.
Mallorca: cala Figuera (Pollença). 1 ex. el 22-iii (CAA, MMA).

Albercutx (Pollença). 1 ex. el 27-iii i 9-iV (GORA).
Puig es Fumat (Pollença). 1 ex. el 18-V (BAz).
S’Albufera. 1 ex. el 19-V (ViC, Rid, PNAM).

Cabrera: 1 ex. el 19-iii (GON, PNAC).
Sa Dragonera: 1 ex. el 26-iX perseguint un esparver (BAz, et al.).

Pavo cristatus. indiot reial, paó reial (Me)
Paleàrtic asiàtic.
Menorca: Biniparratx Vell (Maó). 3 femelles el 29-i (PiO).

Balearica regulorum. Grua amb caperutxo meridional, grua amb caperutxo
(MA)
Afrotropical.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 15-iii (ViC, Rid, PNAM).

Columba livia domestica. Colom domèstic
Mundial.
Mallorca: s’Albufera. enguany s’estima que hi han criat un mínim de 30

parelles (ViC, Rid, PNAM).
Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.

Streptopelia roseogrisea. Tórtera domèstica
Afrotropical.
Mallorca: Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 28-iX amb un esbart de tórtera turca

(GAN).

Cacatua galerita. Cacatua de cresta groga
Australasia.
Mallorca: Costitx. 2 ex. el 15-Xi (VeN).

Per primera vegada es veu en llibertat a Balears aquest ocell originari d’Aus -
tràlia.

Nymphicus hollandicus. Cacatua de les nimfes
Australasia.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 17-iX (ViC, Rid, PNAM).

Platycercus elegans. Perico elegant
Australasia.
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Mallorca: Palma. 1 ex. el 18-Vi a un pati interior del carrer Manuel Sanchis
(MMA, SUA).

Per primera vegada es veu en llibertat a Balears aquest ocell originari d’Aus -
tràlia.

Cyanoliseus patagonus. lloro de la Patagònia
Neotropical.
Mallorca: Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 15 i 16-Vi als fassers de la platja

(GAN).

Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris
Neotropical. Sedentari escàs (ei). Cria accidental (MA, Me).
Mallorca: Palma. 4 ex. el 26-ii al carrer F. Martí i Mora (AlO). 2 ex. el 18-

iii menjant fruits de Melia azedarach al carrer Felip ii (MMA).
Castell de Bellver (Palma). 3 ex. el 20-iii (AlO).
Santa Ponça (Calvià). 66 ex. el 15-Vi a la colònia del pinaret de la

platja, i 79 ex. el 2-X (GAN).
S’Albufera. 1 ex. el 4-Viii (ViC, Rid, PNAM).

Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.

Psittacula krameri. Cotorra de Kramer
Afrotropical oriental. Sedentari escàs (ei).
Mallorca: Son Pax (Palma). 2 ex. el 29-V i 1 jove el 30-V (MMA).
Formentera: Can Palau. 1 ex. el 7-iii (KlA).

Can Parra. 1 ex. el 4 i 5-Vii (KlA).
Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.

Pica pica. Garsa
Paleàrtic.
Mallorca: Genova (Palma). 1 ex. el 23-iX (GAN).

Euplectes afer. Teixidor daurat
Afrotropical
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 16-iX (PAi). 2 ex. el 28-Xi en

el canyet (JAM).

Estrilda astrild. Bec de corall
Afrotropical. Sedentari rar (ei). Cria el 2001 i 2004 (MA).
Mallorca: s’Albufera. Se’n veuen del 13 al 25-iii amb un màxim de 8 ex., de

l’11 al 23-Vi amb un màxim de 3 ex., del 10-iX a final d’any
amb un màxim de 28 ex. el 22-iX (ViC, Rid, PNAM; GAN).

Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.

223



ANUARi ORNiTOlòGiC
de leS BAleARS 2009

AdR Jaume Adrover
AiS Freda Aisa
AlO Guillem Alomar
AlN Agustín Alonso
AlS Cristina Alonso
AMe Pep Amengual
AMN eduardo Amengual
AMG Jordi Amengual
ANe Jovan Andevski
ARO Silvia Arbona
ART Catalina Artigues
AVe Jaume Aveledo
BAA Montse Bau
BAU Antoni Bauzà
BAN Alberto Bazán
BAz Juan José Bazán
BeT Tony Benton
BeN Grabiel Bernat
BlN Alvaro Blanco
BON Jaume Bonnín
BOR Jon Boronat
BOT Antoni Botelles
BUS Tomàs Busquets
CAi Toni Caimari
CAl Jorge Calvo
CAM Santiago Campos
CAN david Cantalejo
CNT Maria Cantallops
CAY Xavier Canyelles
CAP llorenç Capella
CAR José esteban Cardona
CAd Santi Cardona
CAA Gemma Carrasco

CRR J.J. Carreras
CAS david Casajuana
CAT Santiago Catchot
COl damià Coll
CCO Tania Coll
die Pere lluís dietrich
dOR Miquel Àngel dora
eSC Raül escandell
eSd Vinca escandell
eSe Borja esteban
Fed Nidia Fernández
FRO Adolfo Ferrero
FiO Cristina Fiol
FlR Cristina Florit
FlO Joan Florit
FOR Vicenç Forteça
FOS Stephen Foster
GAA Alberto García
GRS eugenio García
GRi Óscar García
GRR Toni García
GAR Pere J. Garcías
GRC Tomeu Garcías
GAG Gabriel Gargallo
GRG emili Garriga
GAN Philip Anthony Garnett
GeN Meritxell Genovart
GON Joan Miquel González
iBA Javier ibañez
iGl Antoni iglesias
JAM damià Jaume
JiM Maribel Jiménez

JUl lluc Julià
JUA Alberto Jurado
KlA Barbara Klahr
lAR ignacio larrauri
leH Philipp lehmann
lil Joan Vicenç lillo
lOB Miquel Àngel lobo
lOe Paco lópez
lOP Carles lópez-Jurado
llB Manel llabrés
llA Xavier llabrés
lle Xisco lledó
MAN Xavier Manzano
MRi Vicent Marí
MAT José luis Martínez
MAR Oliver Martínez
MMM Andrés Mas
MAB Biel Mas
MMA Rafel Mas
MAS Xavier Mas
MSS Miquel Mas
MAO Martí Mayol
MCM Miguel McMinn
MeY Ulf Meyer
MeN Xavier Méndez
MeR Núria Mercadal
MiR Antoni Mira
MOC Francesc Moncasí
MON Michael Montier
MOl Xavier Morell
MOz Fernando Mozos
MUN Jordi Muntaner
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lliSTA delS COdiS delS COl·lABORAdORS

Com cada any, el capítol de Registres Ornitològics és possible gràcies a la inesti-
mable col·laboració de tots els seus participants. en aquesta llista s’inclouen els codis
emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 148 observadors i 2) 8 institucions
d’informació que han aportat registres de 2009 a l’AOB. el sistema de codificació del
banc de dades de l’Anuari està format per tres dígits i utilitza com a base les tres pri-
meres lletres del primer cognom de l’observador. en els casos de repeticions s’utilizen
altres lletres del cognom o del nom. en el cas de les institucions el codi està format per
quatre dígits utilitzant les primeres lletres de cada paraula més representativa.

Observadors
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institucions i altres

Codi Nom

COFiB Consorcio per la Recuperació de Fauna Silvestre de Mallorca:
luís Parpal.

CReCUP Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca:
damià Coll.

BVCF Fundació per la Conservació del Voltor Negre:
Juan José Sánchez, Jovan Andevski, Nidia Fernández.

GORA Grup d’Observadors de Rapinyaires d’Albercutx:
lalo Ventoso, Jaume Aveledo, Catalina Artigues, Antoni Bauzá, Alberto Bazán, Juan José
Bazán, Gemma Carrasco, Pedro Conti, Adolfo Ferrero, david Garcia, damià Jaume, Carles
lópez-Jurado, Alicia Martínez, Javi Millan, Andrés Mas, Rafel Mas, Bernardí Morell, Antoni
Muñoz, Jordi Muñoz, Nieves Negre, Gil Panadés, luís Parpal, Susana Quintanilla, Antoni
Quintanilla, Maties Rebassa, Ricardo Redondo, Manuel Suárez, Santi Suñer, i Carlota Viada.

OAG Oficina d’Anellament del GOB:
Manuel Suárez.

PNAC Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera:
Silvia Arbona, Antoni García, Tomeu Garcias, ignacio larrauri, Paco lópez, Alberto Jurado,
Biel Servera i llorens Serra.

PNAG Parc Natural de l’Albufera des Grau:
òscar Garcia i Fernando Mozos.

PNAM Parc Natural de s’Albufera de Mallorca:
Maties Rebassa, Pere Vicens, Nick Riddiford i Biel Perelló.

PNeF Parc Natural de ses Salines d’eivissa i Formentera:
Paula Goberna, Núria Valverde, Miquel Mas.

SeO Sociedad española de Ornitología (SeO/Birdlife).
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MUñ Antoni Muñoz
NeT ivan Nethercrat
NiC Steve Nicoll
NUN Rogério Nuno
ORF Angel Orfila
ORi Mª Carmen Oriola
ORO daniel Oro
PAB Félix de Pablo
PAl Joan Carles Palerm
PAN Gil Panadés
PAi Felipe Paniagua
PAR luis Parpal
PAY Biel Payeras
Pee Biel Perelló
PiN Samuel Pinya
PiO Alicia Pioli
PON Antoni Pons

POO Joan lluís Pons
POS Samuel Pons
PRT irene Prats
QUi Susana Quintanilla
ReS Maties Rebassa
ReA Cristina Requena
ReU Miquel Àngel Reus
RGH Hamid Rghibi
Rid Nick Riddiford
ROG llorenç Roig
ROS Josep Rost
SAl Joan Carles Salom
SAC Juan José Sánchez
SeB Catalina Sebastia
SeA llorenç Serra
SeR Biel Servera
Sei Paula Sevilla

Sil luís Silva
SUA Manuel Suárez
SUY Joan Josep Sunyer
SUN Josep Sunyer
TAl Josep Taltavull
TOM Pere Tomàs
TOe Sebastià Torrens
TOR lina Torres
TRi Rafel Triay
VeN lalo Ventoso
ViA Carlota Viada
ViC Pere Vicens
Vdl César Vidal
Vid Marc Vidal
Vil Raul Villalain
ViO diego Villalonga
zee zeeba Khan
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PETICIÓ D’INFORMACIÓ
MILANES AMB MARQUES ALARS. El 2009 s’han marcat a Mallorca fins a 24 joves de milana Mil-

vus milvus amb marques alars. Les marques alars són unes plaques plàstiques visibles a la part superior
de l’ala quan l’aucell vola. Para les milanes nascuts a 2009 el fons és negre i els nombres blancs (01, 02,
03...), amn la inscripció MA (Mallorca) a la part superior i són d’un color diferent segons l’any de naixement
i duen una lletra blanca que individualitza cada exemplar. Es poden llegir els nombres també per la part
inferior de l’ala amb tècnica de disgiscoping. Per qualsevol lectura que faceu o informació rellevant sobre
l’espècie podeu contactar amb Jaume Adrover, al telèfon 627 733 795, correu: jaumeao@gmail.com , o
a les oficines del GOB Mallorca al 971 496 060.




