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RESUM.- Homologació de rareses ornitológiques a Balears. Informe de 2010.
Vintè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del GOB.
S’han homologat 31 registres, corresponents a les seguents espècies, de les
quals destaquen dos re gistre homologats per primera vegada a les Balears, de la
gavina atlàntica subespècie Larus argentatus argentatus. Altres cites són: ras-
cletó Porzana parva, rasclet gris Porzana pusilla, fuell de collar Endromias
morinellus, gavina atlàntica Larus argentatus, llambritja becvermella Hydro-
progne caspia, siboc Caprimulgus ruficollis, coadreta Cercotrichas galactotes,
boscaler Locustella luscinioides, bosqueta pàl·lida Hippolais opaca, busqueret
emmascarat Sylvia hortensis, capsigrany d’esquena roja Lanius collurio, gorrió
d’ala blanca Montifringilla nivalis, pinsà trompeter Bucanetes githagineus i sit
blanc Plectrophenax nivalis.

També s’hi in clouen 10 observa cions a Balea rs homologa des pel Comité de
Rarezas de la Sociedad Españo la de Ornitolo gía (CR-SEO), en què destaquen
un re gistre homologat per primera vegada a les Balears, coa-roja diademada
Phoenicurus moussieri. Les altres observacions són cegall reial Gallinago
media, tórtora del Senegal Streptopelia senegalensis, titina de Hodgson Anthus
hodgsoni, busqueret xerraire Sylvia curruca, ull de bou de dues retxes Phyllos-
copus inornatus, menjamosques de collar Ficedu la albicollis.

SUMMARY.- Ratification of ornithological rarities in the Balearics. 2010
Report. The twentieth annual report of the GOB Ornithological Rarities Com-
mittee is presented. Thirty-one records have been accepted relating to the follo-
wing species, including the first two Balearic sightings of the Herring gull subs-
pecies Larus argentatus argentatus. The remaining records comprise Little
crake Porzana parva, Baillon’s crake Porzana pusilla,Dotterel Endromias mori-
nellus, herring gull L. argentatus, Caspian tern Hydroprogne caspia, Red-necked
nightjar Caprimulgus ruficollis, Rufous bush robin Cercotrichas galactotes,
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Aquest és el 20è informe anual que
presenta el Comitè de Rareses Orni -
tològiques del GOB a Balears. S’hi pre-
senten 33 registres relatius a l’any 2010,
però s’hi inclouen també un de 2008 i 5
de 2009, tots ells coresponents a 14
espècies i una subespècie. El percentat-
ge d’homologació d’enguany ha estat
d’un 91 %, superior a la mitjana d’anys
anteriors. L’informe ha homologat
observacions de les següents espècies:
rascletó Porzana parva, rasclet gris Por-
zana pusilla, fuell de collar Endromias
morinellus, gavina atlàntica Larus
argentatus, L. a. argentatus, llambritja
becvermella Hydroprogne caspia, siboc
Caprimulgus ruficollis, coadreta Cerco-
trichas galactotes, boscaler Locustella
luscinioides, bosqueta pàl·lida Hippolais
opaca, busqueret emmascarat Sylvia
hortensis, capsigrany d’esquena roja
Lanius collurio, gorrió d’ala blanca
Montifringilla nivalis, pinsà trompeter
Bucanetes githagineus i sit blanc Plec-
trophenax nivalis.

En l’avaluació dels registres del
present informe han intervingut Oscar
García, Oliver Martínez, Jordi Munta-
ner, Steve Nicoll, Maties Rebassa, i com
suplent ha participat Carlos Herrero.
Com en anys anterio rs, de coordina dor
ha actuat, Carles López-Jurado. D’altra
banda, sentim haver de comunicar la
baixa de Jordi Muntaner després d’haver

assolit el període màxim de quatre anys
de permanència en el Comitè. De cara a
les inevitables i convenients renovacions
del Comitè, us agrairíem que presentàs-
siu candidatures raonades al seu coordi-
nador, sempre per escrit. Gràcies a tots
ells i a tots els observa dors que han vol-
gut comunicar les seves dades.

També s’hi in clouen a títol infor-
matiu, 10 observa cions a Balea rs corres-
ponents a 7 espècies homologa des pel
Comité de Rarezas de la Sociedad
Españo la de Ornitolo gía (CR-SEO),
publica des en el seu darrer informe
número 25 corresponent a 2008 (DIES et
al., 2010), en què destaca un re gistre
homologat per primera vegada a les
Balears, coa-roja diademada Phoenicu-
rus moussieri. Les altres observacions
són cegall reial Gallinago media, tórto-
ra del Senegal Streptopelia senegalen-
sis, titina de Hodgson Anthus hodgsoni,
busqueret xerraire Sylvia curruca, ull de
bou de dues retxes Phylloscopus inor-
natus, menjamosques de collar Ficedu la
albicollis.

Els regis tres no homologats tan
sols són considerats insufi cientment
documentats pel Comitè, que es mani-
festa disposat a revisar-los en el cas que
es pugui subminis trar una informació
més completa que els avali. D’altra
banda, certes dades de 2010 es troben
encara en el Comitè pendents d’homo-
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Savi’s warbler Locustella luscinioides, Western olivaceous warbler Hippolais
opaca, Orphean warbler Sylvia hortensis, red-backed shrike Lanius collurio,
snow finch Montifringilla nivalis, Trumpeter finch Bucanetes githagineus and
Snow bunting Plectrophenax nivalis.

Also included are ten Balearic records accepted by the Spanish Rarities
Committee (CR-SEO), the most notable of which is the first record of Mous-
sier’s redstart Phoenicurus moussieri. The others are great snipe Gallinago
media, Laughing dove Streptopelia senegalensis, Olive-backed pipit Anthus
hodgsoni, Lesser whitethroat Sylvia curruca, Yellow-browed warbler Phyllos-
copus inornatus and Collared flycatcher Ficedula albicollis.
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logació i s’inclouran en el pròxim
informe.

Les espècies considerades en
aquest informe són les que figuren a la
“Llista de les espècies sotmeses a homo-
logació per la SEO i el GOB”, publicada
a l’AOB de 2009, volum 24: 281-282.

MODIFICACIÓ A LA LLISTA DE
RARESES

Per a pròxims informes, el Comitè
creu convenient ampliar la llista de
rareses, amb aplicació a partir del
gener de 2011, les seguents espècies
passan de ser considerades rareses a
Balears, aquest tàxons són: ànnera
canyella Tadorna ferruginea, i garsa
Pica pica.

PRESENTACIÓ DE L’INFORME

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

S’inclouen les 120 espècies i 5
subespècies que estan conside rades rare-
ses a Balears, de les quals 101 espècies i
5 subespècies han estat ho mo lo gades
qualque vegada , i només aparei xen els
registres, acceptats o no, del darrer
informe de cada comitè.

S’hi publiquen només dades consi-
derades segures.

La xifra entre parèntesis que figura
a continuació del nom de l’espècie indi-
ca els regis tres/exemplars homologats ja
pel Comitè: 1) d’anys anteriors a 2010;
2) de 2010. En el cas del CR-SEO/Bird-
Life, els comptadors de re gis tres fan
referència als conjunts d’Espanya penin-
sular-illes Balears (PB), i illes Balears.

A cada registre les dades s’ordenen
així: 1) illa; 2) locali tat; 3) nombre d’au-
cells observats; 4) edat i sexe, si es
coneixen (per dades primaverals-estivals

només s’expressa edat quan no es tracta
de plomatge nupcial); 5) indicació sobre
si l’aucell ha estat caçat, trampejat o tro-
bat mort, i si es conser va i on; també si
se disposa de fotografies entre la docu-
mentació en poder del Comitè; 6)
data/es; 7) observa dor/s, en general no
més de tres.

Si no s’indica altra cosa, les dates
se refereixen sempre a l’any 2010.

La seqüència taxonòmica seguida
és la de Voous (The List of Birds of the
Western Palearctic, 1978), amb les
modificacions acordades per la AERC-
TAC (AERC TAC’S Taxanomic Recom-
mendations, 2010).

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

La propietat de les dades contingu-
des a l’informe correspon als dife rents
observadors, que hauran de ser esmen-
tats com autors a la biblio grafia, reco-
manam la referència següent: AUTOR/S.
In: López-Jurado, C. et al., CROB-
GOB. 2010. “Rareses ornitològiques a
Balears. Informe de 2010”. Anuari
Ornitològic de les Balears, 2010. Vol.
25. GOB. Palma.

LLISTA DELS REGISTRES
HOMOLOGATS

Porzana parva
Rascletó (2010: 5/5, 2/2)
Menorca: basses de Lluriac i Tirant (es
Mercadal). Un mascle el 2, 4 i 5 d’abril
de 2010. Hi ha fotos (Antoni Pons).
Albufera des Grau (Maó). Un mascle el
25 de març de 2010, vegeu la foto 1
(Joan Florit).
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(Paleàrtic). Les dades de fenologia
d’aquest migrant al pas prenupcial amb
6 cites (3/III, 2/IV, 1/V): del 2 de març
fins al 15 de maig. Pas postnupcial tan
sols un registre, el 30 de setembre.

Porzana pusilla
Rasclet gris (2010: 3/3, 0/0)
Menorca: Ciutadella, un exemplar és
trobat desorientat a la plaça des Born el
3 d’octubre de 2009, i és entregat al
Centre de Recuperació de la Fauna Sil-
vestre del GOB. Hi ha fotografies
(vegeu la foto 2) (Pere Pons).

(Palèartic, Afrotropical, Oriental i
Austroasiàtic. P.p. intermedia: Europa
central, oest i sud, nord d’Àfrica, est de
Romania i possiblement Turquia). Pri-
mer registre de tardor segur per a
Balears. Les dades de fenologia d’aquest

migrant al pas prenupcial amb dues
cites: 13 i 7 d’abril.

Eudromias morinellus (abans
Charadrius morinellus)
Fuell de collar (2010: 10/28, 3/13)
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma), un
exemplar el 29 de gener de 2010, des-
cansant dins un esbart de 300 fuells P.
apricaria, hi ha fotos (Maties Rebassa).
Puig des Teix (Valldemossa), 1 jove de
primer any el 24 d’agost de 2010 a es
Caragolí, hi ha foto (Joan Miquel Gon-
zález). Mateixa localitat, 4 adults i 7
joves el 14 de setembre de 2010 (Anto-
ni Bauçà).

(Paleàrtic nord i mitjà, Neàrtic
nord-oest). Migrant presaharià que
hiverna, des de setembre a abril, en una
estreta zona des del Marroc a Iran. Pri-
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Foto 1. Rascletó Porzana parva (Little Crake), mascle. S’Albufera des Grau (Maó) març de

2010. Foto: Joan Florit.

Photo 1. Little crake Porzana parva, male. S’Albufera des Grau (Maó), March 2010.

Photo: Joan Florit.
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mera cita a l’hivern. Les dates extremes
són: pas prenupcial tan sols una el 4 d’a-
bril; pas postnupcial amb 11 registres
(3/VIII, 6/IX, 2/X), del 16 d’agost fins al
15 d’octubre.

Gallinago media
Cegall reial (CR-SEO, 2008: PB 14/16,
6/6; Balears 7/9, 1/1)
Mallorca: s’Albufera (Muro), un exem-
plar el 15 d’abril de 2008 al camí dels
Polls (M. Rebassa).

(Nord d’Europa, oest de Sibèria).
El nombre de cites homologades aquest
any duplica les de 2005 que fins ara
havia estat el millor any de presència
de l’espècie a Espanya (DIES, et al.
2010). Dates extremes: pas prenupcial,
set registres (1/III, 3/IV, 3/V), primer el
27 de març i darrer el 12 de maig. Pas

postnupcial, una única cita el 24 de
setembre.

Larus argentatus
Gavina atlàntica (2010: 5/5, 1/1)
Mallorca: port de Palma, un exemplar
de segon any de calendari el 3 de maig
de 2010 al moll Vell. Hi ha fotografies
(vegeu la foto 3) (Maties Rebassa).

(Paleàrtic). Distribuïda de forma
regular per les costes de gran part d’Eu-
ropa, és bundant a la meitat nord, així
com a l’extrem septentrional de Sibèria.
També està present a Amèrica del Nord.
Hiverna principalment a les costes del
nord de l’Atlàntic i del Pacífic. És escas-
sa i irregular en el Mediterrani (PATER-
SON, 1997). Espècie escassísima al lle-
vant peninsular, és possible que la seva
presència passi desapercebuda entre els
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Foto 2. Rasclet gris Porzana pusilla (Baillon’s Crake). Casc urbà de Ciutadella, octubre de

2009. Foto: Pere Pons.

Photo 2. Baillon’s crake Porzana pusilla. Centre of Ciutadella, October 2009. 

Photo: Pere Pons.
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milers de Larus cachinnans. Dates
extremes: tan sols un registre prenup-
cial, el 3 de maig, la resta tots són del
pas postnupcial, cinc cites (3/X, 2/XI)
primer el 7 d’octubre i darrer el 23 de
novembre.

Larus argentatus argentatus
Gavina atlàntica (2010: 0/0, 2/2)
Mallorca: port de Palma, un exemplar
de primer any sembla de la ssp argenta-
tus els dies 9 de gener 2010 i reconegu-
da per detalls del plotmatge i la muda, el
5, 10, 23 i 26 de març de 2010 al moll
Vell, hi ha fotos. Es tracta d’una au que
ha pasat una bona temporada a l’illa,

segurament de gener a març, es pot con-
siderar una hivernada (Maties Rebassa).
Un exemplar de quart any de calendari
sembla de la ssp argentatus, l’11 i 27 de
novembre de 2010 al moll Vell. Hi ha
fotografies (Maties Rebassa) (vegeu la
foto 4).

(Paleàrtic). Distribuïda de forma
regular per les costes de Dinamarca i
Fenno Scandia, i l’E de la península de
Kola; hiverna principalment al N i W
d’Europa. És escassa i irregular en el
Mediterrani (PATERSON, 1997). Espècie
escassísima al llevant peninsular i
Balears , és possible que la seva presèn-
cia passi desapercebuda entre els milers
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Foto 3. Gavina atlàntica Larus argentatus (Herring Gull), de segon any de calendari. Port de

Palma, maig de 2010. Foto: Maties Rebassa.

Photo 3. Herring gull Larus argentatus, second-year. Palma port, May 2010. 

Photo: Maties Rebassa.
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de Larus cachinnans. Primer i segon
registres homologats d’aquesta sub -
espècie.

Hydroprogne caspia 
(abans Sterna caspia)
Llambritja becvermella (2010: 13/15,
1/2)
Mallorca: s’Albufera, dos adults el 20
de setembre de 2010 (Maties Rebassa).

(Holàrtic, Afrotropical i Australà-
sia). Totes les cites pertanyen ts a Mallor-
ca. Dates extremes: pas prenupcial escàs
amb 3 registres (2/IV, 0/V, 1/VI), prime-
ra obser vació l’11 d’abril i darrera el 25
de juny; Pas postnupcial amb 11 cites

(1/VII, 3/VIII, 6/IX, 1/X), primer el 2 de
juliol i darrer el 26 d’octubre.

Streptopelia senegalensis
Tórtora del Senegal (CR-SEO, 2008: PB
13/15, 1/1; Balears 1/1, 1/1)
Cabrera: un exemplar el 8 d’octubre de
2008 (E. Amengual i J. Notario).

(Àfrica i sud-oest d’Àsia). Origen
dubtós. Observació concorrent amb la
presència, a la mateixa illa, d’un coa-
roja diademada Phoenicurus moussieri i
d’un passarell trompeter Bucanetes git-
hagineus, espècies pròpies del nord d’À-
frica que apunten a l’arribada natural
d’aquest exemplar (DIES et al. 2010).
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Foto 4. Gavina atlàntica subespècie argentatus (Herring Gull) Larus argentatus argentatus,

de quart any de calendari. Al moll Vell del port de Palma, novembre de 2010. 

Foto: Maties Rebassa.

Photo 4. Herring gull subspecies argentatus Larus argentatus argentatus, fourth calendar

year. Palma port old pier, November 2010. Photo: Maties Rebassa.
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Caprimulgus ruficollis
Siboc (2010: 9/9, 3/3)
Sa Conillera: (Sant Josep), un exemplar
d’edat 4 Euring, és capturat per a ane-
llament (3083845) i fotografiat el 24
d’abril de 2010 (Agustín López). Un
possible mascle d’edat 4 Euring, és ane-
llat (3083846) i fotografiat el 26 d’abril
de 2010 (Agustín López).
Mallorca: Capdepera, un exemplar tro-
bat mort a la carretara de circumvalació
el 27 d’abril de 2010, hi ha fotos (Cati
Artigues, Toni Muñoz).
Formentera: Can Marroig, una femella
adulta (5 Euring) el 5 de maig de 2009,
és capturada per a anellament (anella

V110799) i hi ha fotografies (vegeu-ne
foto 5) (Jaume Bonnín).

(Paleàrtic: exclusiu de la península
Ibèrica i Barbaria). Dates extremes d’a-
quest migrant, són totes del pas prenup-
cial (9/IV, 3/V), del 21 d’abril al 14 de
maig.

Anthus hodgsoni
Titina d’esquena olivàcia (CR-SEO,
2008: PB 4/5, 3/3; Balears 2/2, 3/3)
Cabrera: un immadur de primer hivern,
hi ha foto, el 4 d’octubre de 2008, cap-
turat per a anellament (anella N817034)
(E. Amengual, J. Notario i J. M. Pérez).
Un exemplar, hi ha foto, el 5 d’octubre
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Foto 5. Siboc Caprimulgus ruficollis (Red-necked Nightjar), femella adulta. Can Marroig

(Formentera), maig de 2009. Foto: Jaume Bonnín.

Photo 5. Red-necked nightjar Caprimulgus ruficollis, adult female. Can Marroig (Formentera),

May 2009. Photo: Jaume Bonnin.
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de 2008, capturat per a anellament (ane-
lla N817090) (E. Amengual, J. Notario i
J. M. Pérez). Vist un exemplar el 22
d’octubre de 2008 (E. Amengual)
(vegeu-ne foto 6).

(Àsia central i oriental). L’exem-
plar observat el 22 d’octubre no duia
anella, cosa que permeté confirmar que
no era un dels capturats prèviament.
L’arxipèlag de Cabrera compta amb
una altra cita homologada al 2007
(Ardeola, 56: 331) i representa la loca-
litat on més s’ha citat l’espècie a Espa-
nya (DIES et al. 2010). Tots els registres
són del pas postnupcial (4/X, 1/XI),
primer del 4 d’octubre i darrer l’11 de
novembre.

Cercotrichas galactotes
Coadreta (2010: 18/18, 1/1)

Sa Conillera: (Sant Josep) un adult és
capturat per a anellament (2A099089)
l’11 de maig de 2010. Hi ha fotografies
(vegeu-ne foto 7) (O. Martínez).

(Paleàrtic). La fenologia d’aquest
migrant primaveral (2/IV, 17/V), es pre-
senta a Balears del 9 d’abril fins al 26 de
maig.

Phoenicurus moussieri
Coa-roja diademada (CR-SEO, 2008:
2/2, 1/1; Balears: 0/0, 1/1)
Cabrera: un mascle adult, hi ha foto, del
19 al 23 d’octubre de 2008, capturat per
a anellament el 19 d’octubre (anella
FK5263) (E. Amengual i J. Notario)
(vegeu-ne foto 8).

(Extrem nord d’Àfrica, de Marroc
a Tunísia). Tercera cita homologada a
Espanya. Es tracta d’un ocell observat
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Foto 6. Titina d’esquena olivàcia Anthus hodgsoni (Olive-backed Pipit). Cabrera, octubre de

2008. Foto: Eduard Amengual.

Photo 6. Olive-backed pipit Anthus hodgsoni. Cabrera, October 2008. 

Photo: Eduard Amengual.
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inicialment, i a continuació capturat en
el curs d’una campanya d’anellament
científic realitzada a l’arxipèlag. Les
cites prèvies són del pas prenupcial i tin-
gueren lloc a Màlaga, el 26 d’abril de
2000 (Ardeola, 49: 162) i a Tarragona, el
7 d’abril de 1985 (Ardeola, 41: 114). De
les 26 cites conegudes a Europa fins a
2007 (16 de les quals tingueren lloc a
l’illa de Malta), només set ocorregueren
durant el pas de tardor (TIPPER y WIL-
SON, 2007) (DIES et al. 2010).

Locustella luscinioides
Boscaler (2010: 7/9, 0/0)
Mallorca: al Parc Natural de s’Albufera,
un juvenil (3J Euring), vegeu foto 9, el

24 d’agost de 2008, capturat per a ane-
llament (anella N723341) (Cristina Fiol
i José Luis Martínez).

(Paleàrtic occidental). Encara que
se coneixen altres observacions de
2010 i d’anys anteriors que no han
estat notificades a temps, se sospita
que pot esta criant a s’Albufera de
Mallorca. Amb les dades homologades
la fenologia d’aquest migrant a Balears
és: en pas prenupcial, del 7 d’abril fins
al 24 de maig; i en pas postnupcial, tan
sols dos registres el 24 d’agost i el 10
d’octubre.

Hippolais opaca
Bosqueta pàl·lida (2010: 25/29, 3/3)
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Foto 7. Coadreta Cercotrichas galactotes (Rufous Bush Robin), adult. Sa Conillera (Sant

Josep), maig de 2010. Foto: Oliver Martínez.

Photo 7. Rufous bush robin Cercotrichas galactotes, adult. Sa Conillera (Sant Josep), May

2010. Photo: Oliver Martínez.
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Cabrera: un exemplar d’edat 4 Euring
és capturat per a anellament (1N73089)
el 24 d’abril de 2010, hi ha fotografies
(Eduard Amengual, David Cuenca).
Sa Conillera: (Sant Josep), un exemplar
d’edat 4 Euring, és capturat per a ane-
llament (N912783) i fotografiat el 10 de
maig de 2010 (Oliver Martínez). Un
exemplar d’edat 4 Euring, és anellat
(N912800) i fotografiat l’11 de maig de
2010 (Oliver Martínez).

(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest
migrant presenta un pas primaveral
més curt que el de tardor, dates extre-
mes: pas prenupcial, primer el 7 d’a-
bril, i darrer el 26 de maig. En canvi, en
el pas postnupcial, més dilatat, la pri-
mera és del 17 d’agost, i la darrera del
10 d’octubre.

Sylvia curruca
Busqueret xerraire (2005: 23/24, 0/0),
CR-SEO 2008: 5/5, 3/3; Balears 4/4,
1/1)
Cabrera: un immadur de primer hivern,
hi ha foto, el 12 d’octubre de 2008, cap-
turat per a anellament (anella N817219)
mostra trets de la subespècie nominal
(E. Amengual i J. Notario).

(Euràsia). Com es podia esperar
després de la seva addició a la llista de
rareses de la SEO al 2006, les seves
cites mostren una distribució oriental i
se concentren a les Baleares que compta
amb més de la meitat de las cites homo-
logades (DIES, et al., 2010).

Sylvia hortensis
Busqueret emmascarat (2010: 21/21,
6/6)
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Foto 8. Coa-roja diademada Phoenicurus moussieri (Moussier’s Redstart), mascle adult.

Cabrera, octubre de 2008. Foto: Eduard Amengual.

Photo 8. Moussier’s redstart Phoenicurus moussieri, adult male. Cabrera, October 2008.

Photo: Eduard Amengual.
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Cabrera: un mascle de segon any el 17
d’abril de 2010, és capturat per a analla-
ment (2864961) i fotografiat (Eduard
Amengual). Un mascle adult el 25 de
setembre de 2010, és anellat (2A-
101891) i fotografiat (Joan Miquel Gon-
zález).
Formentera: Can Marroig, un mascle
adult (5 Euring) és anellat (2A102706)
el 4 de maig de 2010. Hi ha fotos (Steve
Nicoll, Jaume Bonnín).
Sa Conillera: (Sant Josep de sa Talaia,
Eivissa), una femella de segon any (5
Euring), és anellada (2A099084), hi ha
fotos, el 7 de maig de 2010 (Oliver
Martínez). Una femella adulta (6

Euring), és anellada (2A099086), hi ha
foto, el 8 de maig de 2010 (Oliver
Martínez). Un mascle de segon any, és
anellat (2A099088), hi ha fotos, el 9
de maig de 2010 (Oliver Martínez).
Un mascle adult (4 Euring), hi ha foto,
el 2 de maig de 2009, és capturat per a
anellament (anella 2A148325) (Agus-
tín López).

(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest
migrant presenta la següent fenologia a
Balears, dates extremes: pas prenupcial
amb 25 registres (12/IV, 12/V, 1/VI),
primer el 6 d’abril i darrer el 3 de juny;
pas postnupcial, tan sols dues cites el 22
i 25 de setembre.
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Foto 9. Boscaler Locustella luscinioides (Savi’s Warbler), juvenil. Parc Natural de s’Albufera

de Mallorca, agost de 2008. Foto: José Luis Martínez.

Photo 9. Savi’s warbler Locustella luscinioides, juvenile. Parc Natural de s’Albufera de

Mallorca, August 2008. Photo: José Luis Martínez.
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Phylloscopus inornatus
Ull de bou de dues retxes (CR-SEO,
2008: PB 60/61, 12/12; Balears 15/16,
1/1)
Cabrera: un exemplar, hi ha foto, el 5
d’octubre de 2008, capturat per a anella-
ment (anella FK5089) (E. Amengual, J.
Notario, J. M. Pérez i D. Almonacid)
(vegeu foto 10).

(Àsia). Encara que se coneixen
altres observacions que no han estat
notificades a temps, les cites homologa-
des ara quasi tripliquen les de 2007 que
era el millor any que se tenia fins al
moment. Aquestes xifres indiquen un
destacat pas postnupcial, estès entre
finals de setembre i mitjans de novem-
bre. La cita de Biscaia, referida a un
exemplar que mostrava tirada per un
grup de salzes (Salix sp.) i que va ser

observat per moltes persones, és la ter-
cera plenament hivernal de la península,
pero l’única referida a una estància pro-
longada en aquest període. Dues de les
quatre cites de l’arxipèlag canari tingue-
ren lloc en febrer i podrien ser indicati-
ves d’una presència hivernal no detecta-
da a l’informe anterior i de la qal es
compta amb antecedents d’anys previs
(Martín y Lorenzo, 2001; De Juana,
2006) (DIES, et al., 2010). Dates extre-
mes, totes les cites són del pas postnup-
cial, del 2 fins al 31 d’octubre, i tan sols
un registre hivernal el 8 de desembre.

Ficedu la albicollis
Menja mosques de collar (CR-SEO,
2008: PB 43/44, 2/2; Balears 24/26, 2/2)
Cabrera: un mascle de segon any de
calendari, hi ha foto, el 28 d’abril de
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Foto 10. Ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus (Yellow-browed Warbler). Cabrera,

octubre de 2008. Foto: Eduard Amengual.

Photo 10. Yellow-browed warbler Phylloscopus inornatus. Cabrera, October 2008. 

Photo: Eduard Amengual.
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2008, capturat per a anellament (anella
FK4301) (J. M. González i A. Diaz).
Mateixa localitat, una femella adulta, hi
ha foto, el 4 de maig de 2008, capturada
per a anellament (anella FK4516) (J. M.
González i A. Diaz).

(Centre i est d’Europa) (DIES et al ,
2010). Dates extremes, tots els registres
corresponen al pas prenupcial i són del 5
d’abril fins al 15 de maig.

Lanius collurio
Capsigrany d’esquena roja (2010: 42/47,
6/6)
Mallorca: ses Planes (Calvià), un exem-
plar de primer hivern l’1 de setembre de
2010 (Philip Anthony Garnett).
S’Albufera, un exemplar de primer any el
3 de setembre de 2010 (Maties Rebassa).

Cabrera: un jove de primer any és cap-
turat per a anellament (V099978), el 15
de setembre de 2010 i vist el dia ante-
rior, hi ha fotografies (Jaume Adrover,
Joan Miquel González). Un juvenil és
anellat (V099979) el 16 de setembre de
2010, hi ha foto (Jaume Adrover, Joan
Miquel Gonzàlez). Un juvenil el 18 de
setembre de 2010 (Joan Miquel Gonzá-
lez).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís), un jove és
capturat per a anellament (V118494, 3
Euring) el 30 de setembre de 2010, hi ha
fotografies (Óscar García, Alicia Pioli,
Emilio Garriga i Oscar García).

(Paleàrtic). Dates fenològiques d’a-
quest migrant, pas prenupcial amb 24
registres (1/IV, 22/V, 1/VI), primera
dada el 30 d’abril, i darrera, l’1 de juny.
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Foto 11. Gorrió d’ala blanca Montifringilla nivalis (Snow Finch). Puig de Massanella

(Escorca), gener 2009. Foto: Eduardo Olivieri.

Photo 11. Snow finch Montifringilla nivalis. Puig de Massanella (Escorca), January 2009.

Photo: Eduardo Olivieri.
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Pas postnupcial amb 24 cites (3/VIII,
15/IX, 6/X), el primer és del 28 d’agost
i el darrer, del 20 d’octubre.

Montifringilla nivalis
Gorrió d’ala blanca (2010: 13/23, 0/0)
Mallorca: puig de Massanella (Escor-
ca), un exemplar el 10 de gener de 2009,
vegeu-ne foto 11 (Eduardo Olivieri).

(Paleàrtic). Aquesta espècie a
Balears presenta desplaçaments estacio-
nals del tipus nomadisme hivernal amb
13 registres (2/XI, 7/XII, 3/I, 1/II). Dates
extremes: primera cita l’11 de novembre
i darrera el 18 de febrer.

Bucanetes githagineus
Pinsà trompeter (2010: 14/14, 3/3)
Cabrera: un exemplar d’edat 4 euring
el 30 d’abril de 2010 (Eduard Amen-

gual, David Cuenca). Un exemplar de
primer any, vist de l’1 al 14 d’octubre de
2010, és capturat per a anellament
(1N90462) el 2 d’octubre, hi ha foto
(Eduard Amengual, David Cuenca, Cle-
mente Álvarez, Biel Servera).
Mallorca: la Trapa (Andratx), una feme-
lla adulta (4 Euring) és anellada
(1N74516) el 4 de juliol de 2010 a una
abeurada, presentava placa incubatriu en
regressió, 13.6 gr de pes i signes de
muda activa al cos. Hi ha fotos (Xavier
Llabrés).

(Paleàrtic: sud d’Almeria, Canà-
ries, nord d’Àfrica, Orient Pròxim,
Pakistan i Índia). Aquesta espècie pre-
senta a Balears desplaçaments estacio-
nals del tipus nomadisme. Dates extre-
mes: prenupcial amb 12 registres (1/III,
4/IV, 7/V), vist del 26 de març fins al
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Foto 12. Sit blanc Plectrophenax nivalis (Snow Bunting), mascle. Aeroport de Menorca (Maó),

novembre de 2010. Foto: Borja Esteban.

Photo 12. Snow bunting Plectrophenax nivalis, male. Menorca airport (Maó), November

2010. Photo: Borja Esteban.
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22 de maig; postnupcial, amb 5 cites, 4 i
13 de juliol, 9 de setembre i de l’1 al 18
d’octubre.

Plectrophenax nivalis
Sit blanc (2010: 4/4, 1/1)
Menorca: aeroport de Menorca (Maó),
un mascle de l’11 al 13 de novembre de
2010, vegeu foto 12 (Borja Esteban).

(Holàrtic boreal). Dades extremes:
tots el registes són postnupcials, 5 cites
(4/XI, 1/XII) de l’11 de novembre al 31
de desembre. Abans del comitè hi ha
escassos registres a la bibliografia, un
exemplar capturat i dissecat el 15 de
desembre de 1976 a es Mercadal
(Menorca) (MUNTANER i CONGOST,
1984). A Mallorca hi ha tres captures
segures (NADAL, 1965, 1966 i 1971).

LLISTA DELS REGISTRES NO
HOMOLOGATS

Pozana parva rascletó: basses de Llu-
riac i Tirant (es Mercadal), un femella el
2, 4 i 5 d’abril de 2010 (descripció insu-
ficient).

Camí de Biniati (Llucmaçanes,
Menorca), trobat un exemplar el 27 de
març de 2009 amb una fractura a l’ex-
tremitat posterior esquerra, entregat al
Centre de Recuperació de la Fauna Sil-
vestre del GOB i posteriorment sacrifi-
cat (descripció inexistent).
Dendrocopus major picot garser gros:
Hotel platja de Muro (Mallorca), 1
exemplar el 27 de febrer i 9 de març de
2010 (descripció insuficient).

2008 CR-SEO:
Phoenicurus phoenicurus samamisicus
coa-roja: Cabrera, un exemplar el 16
d’octubre de 2008, capturat per a anella-
ment (anella FK5239) (l’extensió del
panell alar, així com la intensitat i exten-
sió del color de les parts inferiors, no

són els esperats en exemplars típicos de
samamisicus, les seves característiques
no impideixen descartar la seva assig-
nació a la raça nominal).
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