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rESuM.- Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2011.
21è informe anual que presenta el comitè de rareses Ornitològiques de Balears.
S’han homologat 27 registres, corresponents a les següents espècies, ànnera
canyella Tadorna ferruginea, rascletó Porzana parva, rasclet gris Porzana pusi-
lla, fuell de collar Eudromias morinellus, paràsit Stercorarius parasiticus, gavi-
na cendrosa Larus canus, gavina atlàntica Larus argentatus, llambritja becver-
mella Hydroprogne caspia, calàndria Melanocorypha calandra, boscaler Locus-
tella luscinioides, bosqueta pàl·lida Hippolais opaca, busqueret emmascarat
Sylvia hortensis, gralla Corvus monedula, pinsà trompeter Bucanetes githagi-
neus i sit blanc Plectrophenax nivalis.

també s’hi inclouen 10 registres a Balears homologats pel Comité de Rare-
zas de la Sociedad Española de Ornitología (cr-SEO/BirdLife), en què desta-
ca un registre homologat per primera vegada a les Balears, la gavina camagro-
ga Larus cachinnans. Les altres observacions són de la tórtera del Senegal
Streptopelia senegalensis (d’origen desconegut), titina citrí Motacilla citreola,
busqueret xerraire Sylvia curruca, ull de bou de dues retxes Phylloscopus inor-
natus, ull de bou de Schwarz Phylloscopus schwarzi, hortolà petit Emberiza
pusilla.

SuMMArY.- Ratification of ornithological rarities in the Balearics. 2011
Report. the twenty-first annual report of the Balearic Ornithological rarities
committee is presented. A total of 27 records were accepted, corresponding to
the following species: ruddy Shelduck Tadorna ferruginea, Little crake
Porzana parva, Baillon’s crake Porzana pusilla, Dotterel Endromias morinel-
lus, Arctic Skua Stercorarius parasiticus, common Gull Larus canus, Herring
Gull Larus argentatus, caspian tern Hydroprogne caspia, calandra Lark
Melanocorypha calandra, Savi’s Warbler Locustella luscinioides, Western Oli-
vaceous Warbler Hippolais opaca, Orphean Warbler Sylvia hortensis, Jack-
daw Corvus monedula, trumpeter Finch Bucanetes githagineus and Snow
Bunting Plectrophenax nivalis.
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Aquest és el 21è informe anual que
presenta el comitè de rareses Ornitolò-
giques de Balears. S’hi presenten 24
registres relatius a l’any 2011, però se
n’inclouen també 6 de 2010, tots ells
corresponents a 15 espècies. El percen-
tatge d’homologació d’enguany ha estat
d’un 90 %, superior a la mitjana d’anys
anteriors. L’informe ha homologat
observacions de les següents espècies:
ànnera canyella Tadorna ferruginea
(d’origen desconegut), rascletó Porzana
parva, rasclet gris Porzana pusilla, fuell
de collar Eudromias morinellus, paràsit
Stercorarius parasiticus, gavina cendro-
sa Larus canus, gavina atlàntica Larus
argentatus, llambritja becvermella
Hydroprogne caspia, calàndria Melano-
corypha calandra, boscaler Locustella
luscinioides, bosqueta pàl·lida Hippolais
opaca, busqueret emmascarat Sylvia
hortensis, gralla Corvus monedula,
pinsà trompeter Bucanetes githagineus i
sit blanc Plectrophenax nivalis.

En l’avaluació dels registres del
present informe han intervingut Maties
rebassa (inca, Mallorca), òscar García-
Febrero (Maó, Menorca), Oliver Martí-
nez (Sant Antoni, Eivissa), Steve nicoll
(Mallorca) i carlos Herrero (Mallorca).
com en anys anteriors, de coordinador
ha actuat, carles López-Jurado (Palma,
Mallorca). D’altra banda, sentim haver
de comunicar la baixa de Maties rebas-
sa després d’haver assolit el període
màxim de quatre anys seguits de per-

manència en el comitè. De cara a les
inevitables i convenients renovacions
del comitè, us agrairíem que presentàs-
sin candidatures raonades al seu coordi-
nador, sempre per escrit. Gràcies a tots
ells i a tots els observadors que han vol-
gut comunicar les seves dades.

també s’hi inclouen a títol infor-
matiu, 10 registres a Balears correspo-
nents a 7 espècies homologades pel
Comité de Rarezas de la Sociedad
E s p a ñ o l a  d e  O r n i t o l o g í a ( c r -
SEO/BirdLife), publicades en el seu
darrer informe número 26 corresponent
a 2009 (DiES et al., 2011), en què desta-
ca un registre homologat per primera
vegada a les Balears, la gavina cama-
groga Larus cachinnans. Les altres
observacions són de la tórtera del Sene-
gal Streptopelia senegalensis (d’origen
desconegut), titina citrí Motacilla citre-
ola, busqueret xerraire Sylvia curruca,
ull de bou de dues retxes Phylloscopus
inornatus, ull de bou de Schwarz Phy-
lloscopus schwarzi, hortolà petit Embe-
riza pusilla.

Els registres no homologats tan
sols són considerats insuficientment
documentats pel comitè, que es mani-
festa disposat a revisar-los en el cas que
es pugui subministrar una informació
més completa que els avali. D’altra
banda, certes dades de 2011 es troben
encara en el comitè pendents d’homo-
logació i s’inclouran en el pròxim
informe.
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the report also includes 10 Balearic records for species considered by the
rarities committee (Comité de Rarezas) of the Spanish Ornithological Society
(Sociedad Española de Ornitología: cr-SEO/BirdLife), the most noteworthy of
which was the first accepted record for the Balearics of the caspian Gull Larus
cachinnans. the other accepted records were for Laughing Dove Streptopelia
senegalensis (of unknown origin), citrine Wagtail Motacilla citreola, Lesser
Whitethroat Sylvia curruca, Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus,
raddes’ Warbler Phylloscopus schwarzi and Little Bunting Emberiza pusilla.
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Les espècies considerades en
aquest informe són les que figuren a la
“Llista de les espècies sotmeses a homo-
logació per la SEO/BirdLife i el GOB”,
publicada a l’AOB de 2010 volum 25:
271-272.

MODiFicAció A LA LLiStA DE
rArESES

Per a pròxims informes, el comitè
creu convenient retirar de la llista de
rareses a Balears, amb aplicació a partir
del gener de 2012, l’àguila coabarrada
Aquila fasciata, degut al projecte de
reintroducció a l’illa de Mallorca.

PrESEntAció DE L’inFOrME

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

S’inclouen les espècies que estan
considerades rareses a Balears, de les
quals 22 espècies han estat homologades
en el present informe, i només apareixen
els registres, acceptats o no de cada
comitè.

La xifra entre parèntesis que figura
a continuació del nom de l’espècie indi-
ca els registres/exemplars homologats ja
pel comitè: 1) d’anys anteriors a 2011;
2) de 2011. En el cas del cr-SEO/Bird-
Life, els comptadors de registres 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) localitat; 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 conserva i on; també si
se’n disposen de fotografies entre la
documentació en poder del comitè; 6)

data/es; 7) observador/s, en general no
més de tres.

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, 2003).

un breu comentari sobre cada
espècie intenta situar les observacions
en relació a allò que es coneix sobre
l’estatus de l’espècie a les Balears,
tenint en compte el que s’ha dit ja en
informes anteriors i indicant al principi,
entre parèntesis, l’àrea essencial de cria
en el món.

La propietat de les dades contingu-
des a l’informe correspon als diferents
observadors, que hauran de ser esmen-
tats com autors a la bibliografia, reco-
manam la referència següent: AutOr/S.
In: López-Jurado, c. et. al., i crB-
GOB. 2012. “rareses ornitològiques a
Balears. informe de 2011”. Anuari Orni-
tològic de les Balears, 2011. Vol. 26.
GOB. Palma.

LLiStA SiStEMÀticA DELS
rEGiStrES HOMOLOGAtS

Tadorna ferruginea
Ànnera canyella (cr-SEO, 2000: a
Balears 10/36, deixà d’esser raresa esta-
tal 31-Xii-2002; cr-Balears, 2011: 1/2,
2/4)
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma),
dos exemplars possiblement femelles el
31 de març de 2011, hi ha fotos (M.
rebassa). Mateixa localitat, dos exem-
plars, una d’elles possiblement juvenil
el 2 d’octubre de 2010, hi ha foto (M.
rebassa).
Formentera: estany Pudent, 2 ex. el 9 i
10 de juliol de 2011 (B. klahr, u.
Meyer).
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(Àsia centreoccidental, amb petites
àrees al sud-est d’Europa i nord-est d’À-
frica). origen desconegut. L’any 2002
és l’últim en què es consideren els regis-
tres corresponents a aquesta espècie pel
comitè de rareses de la SEO/BirdLife.
A partir de gener de 2011 es considera
pel comitè de rareses de Balears,
essent aquests els tres primers registres
que s’homologuen.

Els 75 registres homologats pel cr-
SEO per a la península i Balears cauen
en un 70 % entre juliol i desembre, de
manera similar a allò que suc ceeix a
altres països d’Europa occidental. Això,
juntament amb la freqüència en què
s’observen petits estols, suggereix arri-
bades naturals (DE JuAnA, 2006).

Porzana parva
rascletó (2011: 8/8, 0/0)

Mal lorca: to r ren t  de  San t  Jo rd i
(Pollença), un mascle el 18 d’abril de
2010 (M. rebassa, M. c. Oriola).

(Paleàrtic). Les dades de fenolo-
gia d’aquest migrant al pas prenupcial
amb 7 cites (3/iii, 3/iV, 1/V): del 2 de
març fins el 15 de maig. Pas postnup-
cial tan sols un registre, el 30 de
setembre.

Porzana pusilla
rasclet petit (2011: 3/3, 1/1)
Menorca: salines d’Addaia (Maó), un
exemplar el 20 d’abril de 2011 (vegeu-
ne foto 1) (F. de Pablo).

(Paleàrtic, Afrotropical, Oriental i
Austroasiàtic. P.p. intermedia: Europa
central, oest i sud, nord d’Àfrica, est de
romania i possiblement turquia). Les
dades de fenologia d’aquest migrant al
pas prenupcial amb 3 cites: primer el 13
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Foto 1. Rasclet petit Porzana pusilla (Baillon’s Crake). Salines d’Addaia (Maó), abril de 2011.
Foto: Félix de Pablo.
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i darrer el 20 d’abril. Al pas postnupcial
un registre a octubre.

Eudromias morinellus (abans
Charadrius morinellus)
Fuell de collar (2011: 14/42, 4/11)
Mallorca: s’Albufera, un jove els dies
26, 29 i 30 d’agost de 2011 (P. Vicens,
M. A. reus, S. Quintanilla, M. roig, M.
A. Dora). Mateixa localitat i segurament
el mateix exemplar els dies 2 i 3 de
setembre de 2011, hi ha foto (M. G.
Painter).
Puig Major, 1 exemplar el 9 de setembre
de 2010 (c. cardona).
Cabrera: serra de ses Figueres, un
exemplar el 3 de setembre de 2011 (S.
Arbona).
Formentera: cap de Barbaria, de 8 a 10
exemplars el 6 de setembre de 2011, hi
ha fotos (A. c. Basáñez).

(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.
como a hivernant hi ha un cita a gener.
En el pas prenupcial tan sols una el 4
d’abril; i en el pas postnupcial amb 16
registres (4/Viii, 10/iX, 2/X), del 16
d’agost fins al 15 d’octubre.

Stercorarius parasiticus
Paràsit (2011: 5/5, 0/0)
Cabrera: un exemplar possiblement un
estival de tercer any el 21 d’abril de
2010 (M. McMinn, A. rodríguez).

(Paleàrtic). A l’AOB, hi ha publicat
un registre previ al comitè, les observa-
cions per mesos: 2/iV, 2/V, 1/iX, 2/X,
1/Xi. El seu estatus a Balears és de
migrant accidental.

Larus canus
Gavina cendrosa (2011: 9/10, 1/1)
Mallorca: port de Palma, un exemplar
de primer hivern l’11 de març de 2011,

hi ha fotografies (vegeu-ne foto 2) (M.
rebassa).

(Holàrtic). Distribuïda per gran
part de l’extrem septentrional del
Paleàrtic, des del nord d’Europa fins al
sector oriental de rússia, així com a
Alaska i canadà. A l’hivern està pre-
sent a Europa, golf Pèrsic, sud-est d’À-
sia i sector occidental d’Amèrica del
nord. Alguns aucells hivernants arri-
ben fins al Mediterrani i nord d’Àfrica
(PAtErSOn, 1997). A la Mediterrània
occidental és un migrant i hivernant rar.
Aparentment, abans era més comú al
Mediterrani, possiblement a causa dels
hiverns més freds del  segle XiX
(MAYAuD, 1983). Dates extremes: pas
prenupcial, darrera observació el 20 de
maig; pas postnupcial, primer registre
el 8 d’agost.

Larus argentatus
Gavina atlàntica (2011: 6/6, 1/1)
Mallorca: port de Palma, un exemplar
possiblement de quart hivern el 23 de
novembre de 2011 al moll Vell, n’hi
ha fotografies (vegeu-ne foto 3) (M.
rebassa).

(Paleàrtic). Distribuïda de forma
regular per les costes de gran part
d’Europa, essent més abundant a la
meitat nord, així com a l’extrem sep-
tentrional de Sibèria. també està pre-
sent a Amèrica del nord. Hiverna prin-
cipalment a les costes del nord de
l’Atlàntic i del Pacífic. És escassa i
irregular en el Mediterrani (PAtErSOn,
1997). Espècie escassísima al llevant
peninsular, és possible que la seva
presència passi desapercebuda entre
els milers de Larus michahellis. Dates
extremes: tan sols un registre prenup-
cial, el 3 de maig, la resta tots són del
pas postnupcial, 6 cites (3/X, 3/Xi) pri-
mer el 7 d’octubre i darrer el 23 de
novembre.
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Larus argentatus argentatus
Gavina atlàntica (2011: 2/2, 0/0)

Fe d’errades: la foto publicada a
l’AOB 25, pàg. 83, 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, correspon realment a
un exemplar de primer any. Al moll Vell
del port de Palma, gener de 2010.

Larus cachinnans
Gavina camagroga (cr-SEO, 2009: PB
21/23, 6/6; Balears 1/1, 0/0)
Mallorca: port de Palma, immadur de
primer hivern, hi ha foto, 25 de febrer de
2008 (M. rebassa Beltran).

(Europa oriental i Àsia central).
Després de la seva separació com a
espècie (LEiBErS et al., 2001) diferents
aportacions han permès fer possible la
seva identificació en el camp (i.e. GiB-
BinS et al., 2010). El comitè ha acordat
uns criteris d’homologació i ha estudiat
56 fitxes de registre la circulació de les
quals es mantenia suspesa des de l’in-
forme de 2005, i es presenten ara 27
cites homologades que sustenten aques-
ta nova addició a la Llista d’Aus d’Es-
panya. A diferència d’altres tàxons d’aus
rares, s’ha desestimat l’acceptació de
casos referits a possibles exemplars
híbrids amb aquesta espècie. Els regis-
tres homologats revelen inicialment una
presència a Espanya centrada en el perí-
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Foto 2. Gavina cendrosa Larus canus (Common Gull), exemplar de primer hivern. Port de
Palma, març de 2011. Foto: Maties Rebassa.
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ode hivernal, de desembre a març, d’e-
xemplars immadurs, especialment de
primer hivern, en les costes del nord-est
i nord peninsular i illes Balears, amb una
cita de l’interior, a ciudad real (DiES, et
al. 2011). Primera cita homologada i
tàxon nou per a Balears.

Hydroprogne caspia
(abans Sterna caspia)
Llambritja becvermell (2011: 14/17,
2/2)
Mallorca: s’Albufera, un adult el 24 de
setembre de 2011, hi ha foto (M. re -
bassa).
Port de Pollença, un adult el 8 d’octubre
de 2011, hi ha fotos (vegeu-ne foto 4)
(G. Dawes).

(Holàrtic, Afrotropical i Australà-
sia). totes les cites pertanyents a
Mallorca. Dates extremes: pas prenup-
cial escàs amb 3 registres (2/iV, 0/V,
1/Vi), primera observació l’11 d’abril
i darrera el 25 de juny; pas postnupcial
amb 13 cites (1/Vii, 3/Viii, 7/iX,
2/X), primer el 2 de juliol i darrer el
26 d’octubre.

Streptopelia senegalensis
tórtera del Senegal (cr-SEO, 2009: PB
14/16, 1/1; Balears 2/2, 1/1)
Cabrera: un exemplar el 23 d’octubre
de 2009 (E. Amengual).

(Àfrica i sud-oest d’Àsia). Origen
dubtós. L’observació té lloc en cir-
cumstàncies idèntiques a les de l’any
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Foto 3. Gavina atlàntica Larus argentatus (herring Gull), exemplar possiblement de quart
hivern. Port de Palma, novembre de 2011. Foto: Maties Rebassa.
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anterior, molt apropiades per l’arribada
natural de l’espècie (DiES, et al. 2011).

Melanocorypha calandra
calàndria (2011: 1/1, 1/4)
Mallorca: blanquer de Maria de la Salut,
4 exemplars del 4 al 6 d’abril de 2011, hi
ha fotografies (Maties rebassa).

(Paleàrtic). Segon registre que
s’homologa. Anterior a l’AOB hi ha 7
cites dels anys 1957 al 1982. En el nos-
tre entorn aquesta espècie és sedentària
a la península ibèrica, al nord d’Àfrica
(Magreb), Sardenya, Sicília i algunes
localitats del sud de França.

Motacilla citreola
titina citrí (cr-SEO, 2009: 33/33, 7/8;
Balears 3/3, 1/1)
Menorca: salines de Mongofre nou (es
Mercadal) mascle el 3 d’abril de 2009,
hi ha foto (O. García Febrero i F.
Mozos).

(Est d’Europa i Àsia). (DiES, et al.
2011). Primera cita per l’illa de Menor-
ca. La fenologia d’aquest migrant a
Balears: prenupcial , amb dues cites es
presenta del 3 al 18 d’abril; postnupcial,
dos registres el 6 d’agost i l’altre del 18
al 23 de novembre.

Locustella luscinioides
Boscaler (2011: 8/10, 2/7)
Mallorca: s’Albufera, dos mascles se
senten i veuen a la zona del camí dels
Polls, l’1 i 13 d’abril i 18 de maig de
2011, hi ha fotos (M. rebassa). Mateixa
localitat, 5 exemplars a vàries àrees: un
cantant l’1, 7 i 13 d’abril de 2011 als
polls del Moviment; un altre cantant el
13 d’abril de 2011 a ses Puntes; se sent
un exemplar el 6 de maig de 2011al
colombars; i dos mascles cantant el 7
de maig de 2011 als rotlos (P. Vicens).
Mateixa localitat, un adult se sent i veu a
la zona del camí dels Polls, el 7 de juliol
de 2010 (P. Vicens).
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Foto 4. Llambritja becvermell Hydroprogne caspia (Caspian tern), adult. Port de Pollença,
octubre de 2011. Foto: Geoff Dawes.
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(Paleàrtic occidental). Encara que
se coneixen altres observacions de 2011
i d’anys anteriors que no han estat noti-
ficades, se sospita que pot esta criant a
s’Albufera de Mallorca. Amb les dades
homologades la fenologia d’aquest esti-
val a s’Albufera de Mallorca i migrant a
l’Albufera des Grau i l’illa de l’Aire, és:
en pas prenupcial, de l’1 d’abril fins al
24 de maig; i en pas postnupcial, tan
sols tres registres del 7 de juliol al 2
d’octubre.

Hippolais opaca
Bosqueta pàl·lida (2011: 28/32, 2/2)
Illa de l’Aire: (Sant Lluís), un adult és
anellat (3n20532, 4 Euring) el 12 de
maig de 2011, hi ha fotografies (r.
Escandell, A. García, S. Saiz). un adult
és anellat (3n20533, 4 Euring) el 12 de
maig de 2011, hi ha fotografies (vegeu-

ne foto 5) (r. Escandell, A. García, S.
Saiz).

(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest
migrant presenta un pas primaveral més
curt que el de tardor. Dates extremes:
pas prenupcial, primer el 7 d’abril, i
darrer el 26 de maig. En canvi, en el pas
postnupcial, més dilatat, la primera és
del 17 d’agost, i la darrera del 10 d’oc-
tubre.

Sylvia curruca
Busqueret xerraire (2005: 23/24, 0/0),
cr-SEO 2009: 9/9, 2/2; Balears 5/5, 2/2)
Cabrera: un immadur de primer hivern,
el 5 d’octubre de 2009, hi ha foto, cap-
turat per a anellament (anella 1n16058)
mostra trets de la subespècie nominal
(E. Amengual i c. álvarez usategui)
Formentera: can Marroig, un exemplar
l’1 de novembre de 2009, hi ha foto,
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Foto 5. Bosqueta pàl·lida Hippolais opaca (isabelline Warbler), adult. illa de l’Aire, maig de
2011. Foto: Samarta Saiz.
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capturat per a anellament (anella
n912158) (A. D. López Alonso).

(Euràsia). (DiES, et al., 2011). Les
seves cites mostren una distribució
oriental i se concentren a Balears que
compta amb la majoria de las cites
homologades.

Sylvia hortensis
Busqueret emmascarat, enganyapastors
emmascarat (2011: 27/27, 3/3)
Illa de l’Aire: (Sant Lluís), un mascle
adult el 28 d’abril de 2011 (X. Méndez,
A. Salmerón, X. Benito). un mascle de
segon any és capturat per a anellament
(6 Euring) i fotografiat el 13 de maig de
2011 (vegeu-ne foto 6) (r. Escandell, A.
García, S. Saiz, E. Garriga).

Cabrera: una femella adulta anellada
(2A357401) i fotografiada el 5 de
setembre de 2011 (J. M. González).

(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest
migrant presenta la següent fenologia a
Balears, dates extremes: pas prenupcial
amb 27 registres (13/iV, 13/V, 1/Vi),
primer el 6 d’abril i darrer el 3 de juny;
pas postnupcial, tan sols tres cites el 5,
22 i 25 de setembre.

Phylloscopus inornatus
ull de bou de dues retxes (cr-SEO,
2009: PB 73/74, 3/3; Balears 16/17, 2/2)
Cabrera: un exemplar el 6 d’octubre de
2009, hi ha foto, capturat per a anella-
ment (anella kc0047) (E. Amengual i
c. álvarez usategui). un exemplar el
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Foto 6. Ull de bou de Schwarz Phylloscopus schwarzi (Radde’s Warbler), exemplar de primer
any. Cabrera, octubre de 2009. Foto: Eduard Amengual.
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17 d’octubre de 2009, hi ha foto, captu-
rat per a anellament (anella kc0173) (E.
Amengual i O. Llama).

(Àsia). La continuïtat de les cites a
les illes canàrias sembla documentar
una hivernada regular en les illes orien-
tals de l’arxipèlag (DiES, et al., 2011).
Dates extremes, totes les cites són del
pas postnupcial, del 2 fins al 31 d’octu-
bre, i tan sols un registre hivernal el 8 de
desembre.

Phylloscopus schwarzi
ull de bou de Schwarz (cr-SEO, 2009:
PB 5/5, 1/1; Balears 2/2, 1/1)
Cabrera: un exemplar de primer any de
calendari el 30 d’octubre de 2009, hi ha
foto, capturat per a anellament (anella
kc0719) (vegeu-ne foto 6) (E. Amen-
gual i J. L. Martínez Martín).

(Àsia). (DiES, et al., 2011). Segona
cita per a cabrera. Dates extremes, totes
les cites són del pas postnupcial, del 20
d’octubre fins al 7 de novembre.

Corvus monedula
Gralla (2011: 1/1, 1/1)
Mallorca: golf de Santa Ponça (calvià),
un exemplar el 18 de desembre de 2011
(M. rebassa, D. García).

(Paleàrtic occidental i central).
Segon registre homologat d’aquesta
espècie, l’anterior va ser vist a l’abril.
Previs al comitè de rareses hi ha un
registre a Sóller, d’un exemplar natura-
litzat, capturat el 19 de gener de 1971
(nADAL, 2008).

Bucanetes githagineus
Pinsà trompeter (2011: 17/17, 2/2)
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Foto 7. Pinsà trompeter Bucanetes
githagineus (trumpeter Finch),
femella adulta. illa de l’Aire, maig de
2011. Foto: ismael Pelegri.
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Cabrera: un exemplar possiblement
femella adulta el 13 d’abril de 2011, hi
ha fotos (J. L. Martínez).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís), una femella
adulta anellada (3n21575) i fotografia-
da el 2 de maig de 2011 (i. Pelegri, L.
Bence) (vegeu-ne foto 7).

(Paleàrtic: sud d’Almeria, canà-
ries, nord d’Àfrica, Orient Pròxim,
Pakistan i índia). Aquesta espècie pre-
senta a Balears desplaçaments nòma-
des estacionals. Dates extremes: pre-
nupcial amb 14 registres (1/iii, 5/iV,
8/V), vist del 26 de març fins al 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
Hortolà blanc (2011: 4/4, 1/1)
Mallorca: Santuari de San Salvador
(Felanitx), un exemplar, hi ha una foto,
el 23 de maig de 2011 (Gill Oliver).

(Holàrtic boreal). Aquest és el pri-
mer registre homologat del pas prenup-
cial. Dates extremes: pas postnupcial,
quatre cites (3/Xi, 1/Xii) del 15 de
novembre al 31 de desembre. Abans del
comitè hi ha escassos registres a la
bibliografia, un exemplar capturat i dis-
secat el 15 de desembre de 1976 a es
Mercadal (Menorca) (MuntAnEr i cOn-
GOSt, 1984). A Mallorca hi ha tres cap-
tures segures (nADAL, 1965, 1966 i
1971).
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Foto 8. Hortolà petit Emberiza pusilla (Little Bunting), immadur de primer hivern. Cabrera,
octubre 2009. Foto: eduard Amengual.
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Emberiza pusilla
Hortolà petit (cr-SEO, 2009: PB 41/41,
5/7; Balears 6/6, 2/2)
Cabrera: un exemplar el 16 i 17 d’octu-
bre de 2009 (E. Amengual, X. Llabrés i
O. Llama). un immadur de primer
hivern el 26 d’octubre de 2009, hi ha
foto, capturat per a anellament (anella
kc0276) (vegeu-ne foto 8) (E. Amen-
gual i c. Fioli).

(nordest d’Europa i Sibèria) (DiES,
et al., 2011). Dates extremes: totes són
del pas postnupcial, de l’1 d’octubre al
30 de novembre.

LLiStA DELS rEGiStrES nO
HOMOLOGAtS

Sterna caspia llambritja de bec vermell:
S’Albufera, fins a 2 exemplars el 8 i 20
de setembre de 2010 i els 1 i 2 d’octubre
de 2010 (descripció insuficient).
Bucanetes githagineus pinsà trompeter:
cabrera, un exemplar el 18 de març de
2011 (descripció insuficient).
Pyrrhula pyrrhula pinsà borroner: Bun-
yolí (Palma), una femella el 9 de
novembre de 2010 (descripció insufi-
cient).
cr-SEO:
Larus cachinnans gavina camagroga, port
de Palma, 3 i 5 de febrer 2009 (exemplar
amb característiques atípiques).
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