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REsUM.- novetats ornitològiques de 2012. Enguany destaca la nidificació per
primera vegada a Balears del voltor lleonat Gyps fulvus amb almenys quatre
parelles segures a Mallorca.

gener. A Mallorca, começam l’any amb una raresa africana, un coa-roja
diademada Phoenicurus moussieri a la punta de n’Amer.

És curiós que les 5 úniques cites de coaric aegithalus caudatus són a distints
llocs de Calvià i cada una un mes diferent.

A Menorca, la primera raresa fou una titera grossa anthus richardi al cap de
Cavalleria.

Només hi ha una cita de vinjolita de penyal Ptyonoprogne rupestris amb 7
exemplars a es Milocar, i tres registres de teixidor remiz pendulinus a son Bou
i l’Albufera des grau.

febrer. Es va produir una ona de fred històrica destacant les nevades. A
Mallorca destacam, una nova espècie per a Espanya, es tracta del taulader Italià
Passer italiae que ja se va veure l’any anterior al pla de l’Anzell (pendent d’ho-
mologació). També s’observa un exemplar de badritja mediterrània Puffinus
yelkouan a la punta de n’Amer i a març hi ha un altre registre.

A Menorca, hi ha una raresa: es tracta d’una gavina cendrosa larus canus al
port de Maó.

A Formentera, pocs dies després de la nevada de principi de mes es va
veure un capsigrany reial ibèric lanius meridionalis a la platja de Migjorn.

març. A Mallorca, començam el mes amb una raresa: un aligot calçat Buteo
lagopus a l’Atalaia d’Albercutx (de ser homologada seria la primera cita per a
Balears). Escassos registres de cadafet Fratercula arctica amb dues cites d’un au
al cap de Formentor i al Morro de sa Rajada. Tan sols hi ha una cita de teixidor
remiz pendulinus i és a s’Albufera.

A Menorca, hi ha una raresa homologada de rascletó Porzana parva a l’Al-
bufera des grau.

abril. A Mallorca, dues rareses més, en aquesta ocasió es tracta d’un bos-
caler locustella luscinioides a s’Albufera, i la subespècie d’ull de bou Phyllos-
copus collybita tristis amb dos registres, un l’Albufereta i l’atre a s’Albufera.
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Un nou rècord històric de curleres numenis phaeopus amb un esbart de 133
exemplars al salobrar de Campos. Una sola cita de gavina de bec prim larus
genei amb un exemplar a es Canons, i d’un migrant molt escàs com la llambrit-
ja menuda Sternula albifrons es veuen només dos exemplars a s’Albufera.

També a s’Albufera, es va poder veure una titeta gola-roja anthus cervinus
només amb dos registres per Balears, també se va veure a maig.

A Cabrera, una raresa, es tracta d’una bosqueta pàl·lida Hippolais opaca.
A Menorca, hi ha una raresa, en aquesta ocasió es una llambritja grossa

Hydroprogne caspia vista a ses salines de Mongofra Nou.
Entre els reproductors destaca el soterí gros Podiceps cristatus augmentant

el nombre de parelles respecte als anys anteriors fins a 8 parelles territorials.
També s’anellen adults de baldritja petita Puffinus yelkouan a la Mola. Una

sola cita de gavina de bec prim larus genei amb 1 exemplar a cala’n Turqueta,
i tan sols dos aus de fumarell carablanc chlidonias hybrida a l’Albufera des
grau.

A l’illa de l’Aire, durant la migració es varen anellar dues rareses, es tracta
d’un coadreta cercotrichas galactotes, i un busqueret emmascarat Sylvia hor-
tensis. També s’anellaren un ull de bou ibèric Phylloscopus ibericus i altre més
a maig.

A Eivissa, es comprova per primera vegada la cria de l’estornell negre Stur-
nus unicolor als conreus des Codolar.

maig. A Mallorca, començam el mes amb una raresa, es tracta de la
subespècie d’aligot Buteo buteo vulpinus a Calvià (de ser homologada seria la
primera cita per a Balears). Durant la migració, tan sols una única cita de gaig
blau coracias garrulus a Pina.

A Cabrera, una raresa, es tracta d’un busqueret emmascarat Sylvia hortensis.
s’anella el primer exemplar de la subespècie d’ull de bou gros Phylloscopus tro-
chilus acredula. Durant la migració, només una única cita de gaig blau coracias
garrulus.

A sa Dragonera, durant el pas prenupcial s’han pogut veure concentracions
d’esparver aquila pennata sobre l’illa amb un nou rècord d’un màxim de 49
exemplars.

A Menorca, nova localitat de cria per l’ànec de bec vermell netta rufina a
son saura del Nord, i el mussol reial asio otus a l’Alcaufar. També es compro-
va per a l’estornell negre Sturnus unicolor dues noves zones de cria a sant Ade-
odat i l’altre a Parella.

Durant la migració, només una cita de llambritja becnegra Gelochelidon
nilotica a punta Nati, i tres registres de gaig blau coracias garrulus sempre d’un
exemplar.

A Eivissa, intent de cria d’una parella d’alena recurvirostra avosetta a ses
salines. Durant la migració, tan sols una cita de llambritja becnegra Gelocheli-
don nilotica a ses salines. I acaba el mes amb una raresa: un capsigrany d’es-
quena roja lanius collurio a l’aeroport des Codolar.

A Formentera, presència inusual d’un esbart de colom salvatge columba
livia al cap de Barbaria.

Juny. s’ha realitzat a algunes illes un recompte de la població reproducto-
ra d’àguila peixatera Pandion haliaetus, així a Mallorca amb 13 parelles i 17
polls que han volat, i a Cabrera amb 2 parelles i 4 polls que han volat.

A Mallorca, com en anys anteriores se localitzen exemplars solitaris de
ropit Erithacus rubecula fins a tres localitats, son Pax, son Creus i son Arma-
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dans i també a Menorca a Malbuger amb 2 aucells. Igualment ocorre amb l’ull
de bou Phylloscopus collybita un ejemplar cantant a son Torrella. Un mascle
cantant i un ejemplar anellat amb protuberància cloacal desenvolupada a son
Creus.

A Menorca, s’ha fet un recompte de les parelles reproductores d’abellerol
Merops apiaster i s’han localitzat 11 colònies amb 102 nius segurs i 34 probables.

En migració a Alfurí del Dalt es captura un menjamosques Muscicapa stria-
ta balearica anellada a l’illa d’Antikira (grècia).

A Eivissa, es comprova una nova localitat de cria de setmesó Tachybaptus
ruficollis a la pedrera d’argila de Can Planes.

Juliol. A Mallorca, es localitza una colla d’oronella coa-rogenca cecropis
daurica criant a Ca n’Ametller.

A Menorca, a son saura del Nord, dues noves espècies nidificants a l’illa, on
es comprova la cria de rabassot menut aythya nyroca amb 3 parelles, i d’agró
roig ardea purpurea. Per altra banda, per segon any consecutiu cria a l’illa el
suís Ixobrychus minutus a la mateixa localitat.

A Eivissa, es comprova per primera vegada la reproducció de setmesó
Tachybaptus ruficollis a labassa de sa Rota. I una sola cita a l’illa de parda
aythya nyroca a ses salines.

agost. A Mallorca, dues rareses més, un fuell de collar charadrius morine-
llus al pla de Vilafranca, i un capsigrany d’esquena roja lanius collurio a Calvià.

Enguany la reproducció del voltor negre aegypius monachus ha aconseguit
un altre èxit arribant a 17-18 colles territorials i volant 12 polls.

I una sola cita de la subespècie de gavina fosca larus fuscus graellsii al golf
de santa Ponça. Aquest mes s’ha pogut veure un gran esbart de tudons colum-
ba palumbus uns 700 exemplars a sa Casa Blanca. En migració destaca una
única cita de mussol migrant asio flammeus a s’Albufera.

setembre. A Mallorca, començam el mes amb tres rareses, un aligot rogenc
Buteo rufinus a la vall de Bóquer (si és homologada seria la primera cita per a
Balears), un fuell de collar charadrius morinellus al blanquer de Maria, i un
corriol pectoral calidris melanotos vist a s’Albufera (pendent d’homologació).

Hi ha un nou rècord de flamencs Phoenicopterus roseus amb 437 exemplars
al salobrar de Campos. Durant la migració, només tres cites de gaig blau cora-
cias garrulus sempre d’un ejemplar.

A Cabrera, s’ha realizat un recompte d’exemplars de falcó marí Falco ele-
onorae a tots els illots on cria donant un total de 103 aucells.

octubre. A Mallorca, destaca la concentració de grues Grus grus que arri-
ben a un nou màxim amb 113 exemplars a s’Albufera. També es comprova una
nova localitat de cria de setmesó Tachybaptus ruficollis al torrent de Canyamel.

En migració destaca una única cita de mussol migrant asio flammeus al
salobrar de Campos. I també un ull de bou ibèric Phylloscopus ibericus cantant
a s’Albufera.

A sa Dragonera, durant el pas postnupcial s’han pogut veure concentra-
cions d’esparver aquila pennata sobre l’illa amb un màxim de 27 exemplars.

A Menorca, en migració destaca una única cita de mussol migrant asio
flammeus a l’aeroport.

Novembre. A Mallorca, en aquest mes arriben els primers sotelers Morus
bassanus. I es veu un màxim de tres exemplars d’esmerla Falco columbarius a
s’Albufera.
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Desembre. A Mallorca, hi ha la darrera raresa, una gavina cendrosa larus
canus vista a s’Albufera. Una sola cita a l’illa de parda aythya nyroca a son
Navata. Un gran esbart de terroles alauda arvensis amb 500 exemplars al Blan-
quer de Maria. I se despedeix l’any amb l’observació fins a quatre gralles de bec
vermell Pyrrhocorax pyrrhocorax al puig de s’Esclop.

A Menorca, acaba l’any amb una sorpresa amb l’observació d’una raresa, un
astor accipiter gentilis a l’Albufera des grau.

sUMMARy.- ornithological highlights in 2012. Highlight of the year was the
first griffon vulture Gyps fulvus breeding record for the Balearics, at least 4 pairs
definitely breeding in Mallorca.

January. The year began in Mallorca with an African rarity, a Moussier’s
redstart Phoenicurus moussieri at the punta de n’Amer.

Curiously, the five single sightings of long-tailed tit Aegithalus caudatus
were from different parts of Calvia, and each one a little different.

The first rarity in Minorca was a Richard’s pipit Anthus richardi at the cap
de Cavalleria.

There was just one record of crag martin Ptyonoprogne rupestris, 7 birds at
es Milocar, and three records of penduline tit Remiz pendulinus at son Bou and
the Albufera des grau.

february. The month experienced a wave of cold and snowfall of histori-
cal proportions. Bird of the month was an Italian sparrow Passer italiae in Mal-
lorca, a new species for spain though it had also been seen the previous year at
the pla de l’Anzell (subject to ratification).

A yelkouan shearwater Puffinus yelkouan was seen at the punta de n’Amer
with another record in March.

Minorca had a rarity in the form of a common gull larus canus in the
Mahon port.

In Formentera, a southern grey shrike lanius meridionalis was seen at the
platja de Migjorn a few days after the snowfall of the beginning of the month.

march. The month began in Mallorca with a rough-legged buzzard Buteo
lagopus at the Atalaya d’Albercutx, a rarity which if accepted will be a first for
the Balearics. just two sightings of puffin Fratercula árctica were made, at the
cap de Formentor and at the Morro de sa Rajada. One penduline tit remiz pen-
dulinus was recorded at s’Albufera.

In Minorca, a record of little crake Porzana parva was ratified at the
Albufera des grau.

april. Mallorca produced two further rarities, on this occasion comprising
a savi’s warbler locustella luscinioides at s’Albufera and the chiffchaff sub-
species Phylloscopus collybita tristis with two sightings at the Albufereta and
another at s’Albufera.

A new modern record record was set for whimbrel numenis phaeopus with
a flock of 133 at salobrar de Campos. The only record of slender-billed gull
larus genei was one at es Canons, and two little terns Sternula albifrons, a very
scarce migrant, were seen at s’Albufera.

s’Albufera also had a red-throated pipit anthus cervinus, one of only two
registered in the Balearics the other being in May.

Cabrera had a rarity in the guise of a Western olivaceous warbler Hippolais
opaca.
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In Minorca, there was a rarity, on this occasion at Caspian tern Hydroprogne
caspia seen at the salt pans of Nongofra Nou.

Noteworthy among the breeding birds was great crested crebe Podiceps
cristatus whose numbers increased in respect to previous years to 8 territoral
pairs.

Also, adult yelkouan shearwaters Puffinus yelkouan were ringed a la Mola.
There was a single record of slender-billed gull larus genei with one at cala’n
Tusqueta, and just two whiskered terns chlidonias hybrida at the Albufera des
grau.

Two rarities were ringed on migration at l’illa de l’Aire, a rufous bush robin
cercotrichas galactotes and an orphean warbler Sylvia hortensis. An Iberian
chiffchaff Phylloscopus ibericus was also ringed with another in May.

In Ibiza, spotless starling Sturnus unicolor was proved breeding in Ibiza for
the first time, in the agricultural area of es Codolar.

may. In Mallorca, the month began with a rarity with a steppe buzzard
Buteo buteo vulpinus at Calvia (which if accepted would be the first Balearic
record). The migration brought just one report of a roller coracias garrulus at
Pina.

Cabrera produced a rarity, orphean warbler Sylvia hortensis. A willow war-
bler of the subspecies Phylloscopus trochilus acredula was the first of this race
to be ringed on the isle. There was just one record of roller coracias garrulus on
passage.

A heavy booted eagle aquila pennata spring passage over sa Dragonera
brought a new record for the isle of 49 individuals.

A new breeding locality was recorded in Minorca for red-crested pochard
netta rufina at son saura del Nord, and long-eared owl asio otus at l’Alcaufar.
Two new breeding areas were proved for spotless starling Sturnus unicolor,
one at sant Adeodat and the other at Parella.

Only one gull-billed tern Gelochelidon nilotica was recorded on passage, at
punta Nati, and there were three sightings of roller coracias garrulus, each of
a single bird.

In Ibiza, a pair of avocets recurvirostra avosetta tried to breed at ses
salines; and the month ended with a rarity, a red-backed shrike lanius collurio
at es Codolar airport. just one migrant gull-billed tern Gelochelidon nilotica was
noted, at ses salines.

In Formentera, a wild rock dove columba livia was an unusual occurrence
at the cap de Barbaria.

June. An osprey Pandion halietus breeding census was conducted on some
of the islands, producing counts of 13 pairs fledging 17 chicks in Mallorca and
2 pairs fledging 4 chicks in Cabrera.

As in previous years, solitary robins Erithacus rubecula remained: at three
localities, son Pax, son Creus and son Armadans in Mallorca; and two birds in
Minorca at Malbuger. The same applied to chiffchaff Phylloscopus collybita,
one singing at son Torrella, a male singing and one with an enlarged cloacal pro-
tuberance at son Creus.

In Minorca, a census of breeding bee-eaters Merops apiaster found 11
colonies with 102 confirmed and 34 probable nests.

At Alfurí del Dalt a Balearic race spotted flycatcher Muscicapa striata
baleárica was trapped which had been ringed on the island of Antikira in
greece.
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In Ibiza, a new breeding locality was found for little grebe Tachybaptus rufi-
collis at the clay workings of Can Planes.

July. In Mallorca, a pair of red-rumped swallows cecropis daurica was
found breeding at Can Ametller.

Two new breeding species for Minorca were found at son saura del Nord,
ferruginous duck aythya nyroca with 3 pairs and purple heron ardea purpurea.
In addition little bittern Ixobrychus minutus bred at the same locality for the sec-
ond successive year.

In Ibiza, little grebe Tachybaptus ruficollis was proved breeding at la bassa
de sa Rota for the first time; and there was one record of ferruginous duck
aythya nyroca at ses salines.

august. Two further rarities were recorded in Mallorca, a dotterel
charadrius morinellus at the pla de Vilafranca and a red-backed shrike lanius
collurio at Calvia.

It was another successful year for a growing black vulture aegypius
monachus population with 17 or 18 territorial pairs raising 12 chicks to fledging.

The only sighting of the lesser black-backed gull subspecies larus fuscus
graellsii was at the santa Ponça golf. The month was notable for a large flock of
woodpigeons columba palumbus numbering 700 birds at sa Casa Blanca. The
migration highlight was a single observation of short-eared owl asio flammeus
at s’Albufera.

september. The month began in Mallorca with three rarities, a long-legged
buzzard Buteo rufinus in the Boquer valley (which if accepted would be the first
Balearic record), a dotterel charadrius morinellus at the Maria tannery, and a
pectoral sandpiper calidris melanotos seen at s’Albufera (pending ratification).

There was a new flamingo Phoenicopterus roseus record of 437 birds at
salobrar de Campos. Only three sightings of roller coracias garrulus, each of
a single bird, were made during the migration.

A census of all the islands of Cabrera on which it breeds realised a count of
103 Eleonora’s falcons.

october. In Mallorca the highlight was a concentration of cranes Grus grus
which reached a new high of 113 at s’Albufera.

Also little grebe Tachybaptus ruficollis was proved at a new locality at the
torrent de Canyamel.

The most notable migrant was a single short-eared owl asio flammeus at
salobrar de Campos. There was also an Iberian chiffchaff Phylloscopus ibericus
singing at s’Albufera.

sa Dragonera experienced another strong booted eagle aquila pennata pas-
sage in the autumn with up to 27 birds recorded.

In Minorca, the migration highlight was a short-eared owl asio flammeus, a
single record at the airport.

November. In Mallorca, the first gannets Morus bassanus arrived during the
month; and up to 3 merlins Falco columbarius were seen at s’Albufera.

December. Mallorca had its last rarity of the year, a common gull larus
canus seen at s’Albufera. There was a single sighting of ferruginous duck aythya
nyroca at son Navata. A large skylark alauda arvensis flock at the Maria tan-
nery numbered 500 birds. The year was rounded off by four choughs Pyrrho-
corax pyrrhocorax observed on the puig de s’Esclop.

In Minorca, the year ended with a surprise in the guise of the rarity, goshawk
accipiter gentilis at the Albufera des grau.
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Les observacions d’aucells de
Balears que publicam corresponen a
l’any 2012, encara que també s’hi
inclouen 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), del Parc Natural de ses
salines (Eivissa i Formentera), del Parc
Natual de sa Dragonera, i del Consorci
per a la Recuperació de la Fauna de les
Illes Balears (COFIB). 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
Palearctic, 1978), amb les modifica-
cions acordades per l’Associació de
Comitès de Registres i Rareses Euro-
peus, i el Comitè Assessor Taxonòmic
(AERC-TAC). D’aquesta llista, presen-
tam 352 espècies i 25 subespècies de les
quals disposam de registres des de 1950
(categoria A). Les espècies sotmeses a
homologació 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
ornitològiques a Balears, Informe de
2012”.

— De cada espècie es proporciona
la informació següent:

Nom científic. Nom popular reco-
manat en l’àmbit balear seguit d’altres
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,
+ presència d’exemplars sense ava-

luar-ne quantitats,
0 zero, recompte amb resultat

negatiu,
� femella i � mascle,
P fa referència al nombre de polls,
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-
nològiment.

— 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.
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— 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.

2013. Registres Ornitològics 2012. A:
gonzález, j.M. et al. aoB, vol. 27, núm.
pp. 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 tres làmines del quadern de
camp de Catalina Artigues, una apas-
sionada per la natura, resident a Artà.
Hi ha, a més, les habituals notes de
camp, en aquesta ocasió amb cinc làmi-
nes amb anotacions en alemany, d’Ulf
Meyer, que passa temporades a For-
mentera.
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Cygnus olor. Cigne mut
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

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

Cygnus columbianus. Cigne petit
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 fabalis rossicus. Oca pradenca, oca de camp (ME)
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 anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: bassa de Can guidet (Palma). 2 ex. el 13-I (gRC).
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s’Albufera. Darrera cita hivernal el 24-II amb 3 ex., i un màxim de
8 ex. el 13-I, 7 ex. el 12-II. Postnupcial, primera cita el 14-x
amb 9 ex. en vol, 1 ex. el 6-xI, i 7 ex. el 13-xII (VIC, RID,
REU, REs, PNAM; gON).

Albufereta (Pollença). 6 ex. el 7-xI (REs) i 17-xI (MUN), 14 ex.
el 20-xII (REs, MMA).

son Navata (Felanitx). 2 ex. el 10-xI (ROg).
Menorca: Lluriac. 20 ex. el 28-xII (HUg, LOE).
Eivissa: ses salines (sant josep). s’hi observen 4 ex. l’11 i 15-xII (MAR,

sEP, TUU).

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-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: prat de sant jordi (Palma). 1 colla habitual de femelles al febrer i

2 ex. el 4 de novembre. Vegeu-ne l’informe del Comitè de Rare-
ses de Balears.

s’Albufera. 1 mascle al març, i 2 ex. el 14-VI. Vegeu-ne l’informe
del CRB.

Es salobrar de Campos. 2 ex. al gener. Pendents d’homologació del
CRB.

Formentera: estany Pudent. 2 ex. són vistos del 19 al 30-VII as Brolls. Vegeu-ne
l’informe del Comitè de Rareses de Balears.

Tadorna tadorna. Ànnera blanca , àneda blanca (ME)
Estatus: estival escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs
(ME) i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). Cria accidental 2007 i 09
(ME).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Es salobrar de Campos. Màxims mensuals (gAN; LOP, HOF,

VEN, QUI; MUN; sUR, MAs).
s’Albufera. Enguany hi han criat 6 colles. Observació de polls a

partir del 25-IV. Màxims mensuals (VIC, RID, REU, REs,
PNAM).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
salobrar 184 + 30 + + 180 + 52 40 60 75 12
Albufera 27 39 46 41 27 21 21 3 1 6 9 29

ses salines de sa Vall (ses salines). 23 ex. el 5-II (REs).
Bassa de Can guidet (Palma). 2 ex. el 15-II, 1 ex. el 16-x (gRC).
Albufereta (Pollença). 6 ex. l’1-III (MUN).
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Cap de ses salines (santanyí). 3 ex. parteixen cap a Cabrera en línia
recta el 6-IV (REs).

Illot de na Moltona (ses salines). 12 ex. el 9-V (MUN).
Estany de ses gambes (santanyí). 80 ex. el 23-V, 22 adults i un

mínim de tres pollades el 29-VI (MUN).
Estany des Tamarells (ses salines). 58 ex. el 23-V, 2 adults el 29-VI

(MUN).
Menorca: salines de Mongofra Nou (Maó). Hi han criat 3 parelles, 2 femelles

amb 21 polls, una parella amb 6 polls a més de 8 adults el 21-V
(MEN). Una parella amb 7 polls el 23-VI (HUg, LOE). Màxims
mensuals i dates extremes amb asterisc (MOz, PNAg).

Dates I II III IV V VI 27-VII* VIII Ix x 8-xI* xII
Mongofra 11 11 17 16 23+27p 13+8p 1 0 0 0 1 0

Basses de Lluriac. 1 ex. el 26-II (PON).
salines de la Concepció. 3 ex. el 29-IV (COL).
Albufera des grau (Maó). 4 ex. des del 27-VIII a l’1-x (MOz,

PNAg).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 2 ex. en migració el 29-IV (REs).
Eivissa: ses salines (sant josep). Observació de polls a partir del 26-IV

(gAA). Un màxim de 186 ex. l’1-IV. Màxims mensuals (MAR;
PAL, CAR, MAz, ARB, VER, CAL, gAA).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Ex. 155 158 143 186+10P 156+10P 58 35+10P 23 3 14 59 56

s’Estanyol (santa Eulària). 2 ex. el 19-V (CAR, MAR, TEN, RIP).
Illot des Vedranell (sant josep). s’hi observen 2 ex. el 30-III

(MAR, RIP).
Formentera: estany Pudent. Observació de polls a partir de l’1-VI (Mss).

Màxims mensuals (KLA; MEy; Mss, CLL).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Ex. 12 6 10 + + 40+14 P 20 15 j + 7 + 4

salines den Marroig. 1 parella amb 2 polls el 10-VI (Mss).
S’Espalmador: (Formentera). 2 ex. el 18-I (MAR, CAR, CAL).

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, REU, REs, PNAM).
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Dates I II III IV 20-IV V-VIVII-VIII4-Ix* Ix x xI xII
Albufera 208 36 52 4 1 � 0 0 1 � 3 3 76 210

Es salobrar de Campos. 20 ex. el 20-II, 1 ex. l’1-x (MUN).
Bassa de Can guidet (Palma). 2 ex. el 13-I i 15-II, 1 ex. el 16-x, i

21-xI (MUN), 6 ex. el 21-xII (gRC).
Albufereta (Pollença). 50 ex. l’1-III (MUN), 3 ex. el 8-IV (REs,

VEN, QUI). 55 ex. l’1-xI, 60 ex. el 2-xII (MUN).
Menorca: Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (MOz, PNAg)

Dates I II 27-III* IV V VI VII VIII 27-Ix* x xI xII
Ex. 53 55 31 0 0 0 0 0 1 12 23 105

Eivissa: ses salines (sant josep). Màxim hivernal, 13 ex. el 15-I (MAR,
PAL, gAA, ARB, CAL), 20 ex. el 17-II (MAR). Postnupcial, 9
ex. el 24-x (MAR), s’observen 14 ex. el 5-xI (gAA).

Bassa de sa Rota (santa Eulària). Primer registre de tardor el 21-Ix
amb 3 ex. (MAR).

Formentera: estany Pudent. 4 ex. el 19-I (KLA). 2 mascles i 3 femelles en un
estanyet al salicorniar al sud el 9-II (FOL).

Anas strepera. griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-
FO). Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME). 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 s’estima que hi han criat 80 colles. Observa-

ció de polls a partir del 14-V (VIC, RID, REU, REs, PNAM;
MUN).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Albufera 321 + + + + + + + 20 + 300 20

Es salobrar de Campos. 18 ex. el 24-II (gAN).
Albufereta (Pollença). 22 ex. l’1-III, 21 ex. el 20-x, 50 ex. l’1-xI,

26 ex. l’1-xII (MUN).
Estany des Tamarells (ses salines). 2 ex. el 23-V (MUN).
Prat d’Alcúdia. 10 ex. el 20-x (MUN).
Bassa de Can guidet (Palma). 2 ex. el 13-I, 5 ex. el 16-x (gRC).

2 ex. el 21-xI (MUN).
Menorca: Albufera des grau (Maó). Enguany hi han criat al voltant de 6

parelles. s’hi va veure 1 femella amb 5 joves el 26-VII (MEN).
Màxims mensuals (MOz, PNAg).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Ex. 103 75 64 22 14 3 + 28 36 70 54 131
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son saura del Nord (es Mercadal). Cria per segon any consecutiu,
amb 1 femella amb 2 polls el 16-V. s’estimen 3 parelles repro-
ductores (MEN).

salines de Mongofra Nou (Maó). s’observa 1 niu durant el canvi
d’adults per covar el 21-V (MEN).

Lluriac (es Mercadal). 4 exemplars l’1-V (COL).
Eivissa: ses salines (sant josep). 2 ex. el 15-I (MAR). Prenupcial, tres

observacions entre el 7-IV i 4-V amb una parella a l’abril i 1
mascle al maig (gAA; MAR).

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. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,

RID, REU, REs, PNAM).
Es salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; sUA).

Dates I II III 26-IV* V VI-VII 7-VIII* VIII Ix x xI xII
Albufera 1.335 150 + 1 � 0 0 1 30 136 + + 467
salobrar 129 12 30

ses Fontanelles (Palma). 80 ex. el 15-I, 1 ex. el 12-III (gRC).
golf de son Muntaner (Palma). 3 ex. el 15-I i 1 ex. el 26-xII

(MUN).
golf de santa Ponça I (Calvià). 9 ex. el 19-I (MUN).
Bassa de Can guidet (Palma). 15 ex. el 15-II (MUN), 2 ex. el 12-

III (gRC), 30 ex. el 21-xI (MUN), 3 ex. el 24-xII (gRC).
Depuradora de Binissalem. 11 ex. el 15-II (gRC).
golf de son gual (Palma). 6 ex. el 17-II (gRC).
Albufereta (Pollença). 16 ex. l’1-III, 50 ex. el 2-xII (MUN).
Depuradora de s’Illot (sant Llorenç). 5 ex. el 4-Ix (PAT).
golf de santa Ponça II (Calvià). 1 ex. el 14-xII (REs).

Menorca: Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOz, PNAg).

salines de Mongofra Nou (Maó). Màxims mensuals i dates extre-
mes amb asterisc (MOz, PNAg).

Dates I II 14**27*-III IV V VI VII 27-VIII* Ix x xI 4*-xII
Albufera 37 48 8* 0 0 0 0 12* 25 66 65 81
Mongofra 64 45 18** 0 0 0 0 0 0 0 0 37*

Eivissa: ses Feixes (Eivissa). Observat entre el 14-I i 1-III amb un màxim de
10 ex. el 14-I al prat de ses Monges (MAR, ARB, CAL; gAA).

Bassa de sa Rota (santa Eulària). s’hi observen 10 i 9 ex. el 14-I i
19-II, respectivament (MAR, ARB, CAL). Postnupcial, hi és
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present entre el 21-Ix i 16-xII, amb un màxim de 5 ex. el 16-
xII (MAR).

golf de Roca Llisa (santa Eulària). 1 ex. el 14-I (MAR).
ses salines (sant josep). Un màxim hivernal de 49 ex. el 15-I

(gAA, CAR, MAz, PAL, MAR, VER, ARB, CAL). Postnup-
cial, primer registre el 3-Ix amb 3 ex. (MAR), s’observen 4 ex.
el 3-x (MAR, sEP, TUU).

Formentera: estany Pudent. Hi són observats 4 ex. el 16-I (CAR, Mss, MAR,
CAL).

Estanyets. 7 ex. el 8-xI (Mss, CLL).

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 ha criat 250 parelles. Observació de

còpules a partir del 14-I, i polls des del 4-IV. Un màxim de
2.296 ex. el 13-I (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Fe d’errades: el registre publicat a l’AOB 26, pàg. 127, on diu
«observació a partir del 6-IV», ha de dir «observació de polls
a partir del 6-IV». I en la taula, pel que fa al màxim de s’albu-
fera al gener, on diu 2.04 ex., ha de dir 2.041 ex.

Prat d’Alcúdia. Màxims mensuals (MUN; VIC).
Es salobrar de Campos. Màxims mensuals (REs).
Bassa de Can guidet (Palma). Màxims mensuals (gAN; MUN;

gRC).
Embassament des gorg Blau (Escorca). Màxims mensuals (ARB).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Prat Alcúdia 35 6 25 5 40 39 13 2 20
salobrar 203 + + + + + 20 + + + + +
Can guidet 482 525 500 257 488 327 + 675 526 580 851 412
gorg Blau 3 10 + 4 7 2 4 + 6 +

Mondragó (santanyí). 6 ex. el 12-I (PAy, AMg, CAE, sUy).
golf de son Muntaner (Palma). 7 ex. el 15-I, 7 ex. el 26-xII

(MUN).
golf de santa Ponça II (Calvià). 50 ex. el 19-I (MUN). 20 ex. el 14-

xII (REs).
golf de santa Ponça I (Calvià). 44 ex. el 19-I (MUN).
sa Vinyola (Campos). 20 ex. el 20-I (MAs, MMM).
Embassament de Cúber (Escorca). 2 ex. el 31-I (ARB).
golf de son gual (Palma). 60 ex. el 17-II (gRC).
ses Fontanelles (Palma). 16 ex. el 12-III (gRC).
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Torrent de Búger (Búger). 1 colla amb 15 pollets de pocs dies el 23-
III (CAA).

Estany de ses gambes (santanyí). 6 ex. el 23-V, 5 adults el 29-VI
(MUN).

Estany des Tamarells (ses salines). 95 ex. el 23-V, 8 adults el 29-VI
(MUN).

salines de sa Vall (ses salines). 1 ex. el 7-VIII, 20 ex. el 21-x
(MUN).

Albufereta (Pollença). 503 ex. el 13-I (VIC), 9 ex. el 20-x, 70 ex.
el 17-xI, 120 ex. el 2-xII (MUN).

son Navata (Felanitx). 188 ex. el 10-xI (ROg). 200 ex. 2-xII
(MMA, CAA, ADR).

Prat de sant jordi (Palma). 25 ex. el 15-xI (MUN).
Menorca: Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals (MOz, PNAg).

salines de Mongofra Nou (Maó). Màxims mensuals i dates extre-
mes amb asterisc (MOz, PNAg).

Dates I II III IV 23*V VI VII VIII 21*Ix x xI xII
Albufera 113 85 123 83 111 129 147 296 392 261 342 204
Mongofra 115 84 91 77 40* 0 0 0 3* 64 70 84

sant Antoni de Ruma (Ferreries). 2 pollets, acabats de néixer, al
torrent el 5-VI (gRI).

Eivissa: ses salines (sant josep). Un màxim hivernal de 89 ex. el 15-I
(MAR, CAR, MAz, VER, CAL, gAA, ARB, PAL). Primeres
observacions de polls el 9-IV (MAR). s’hi observen 52 ex. el 4-
V i 71 ex. el 24-x (MAR).

Bassa de sa Rota (santa Eulària). Hi ha 4 ex. el 14-I i 19-II (MAR;
ARB, CAL). El 21-Ix 1 femella (MAR).

ses Feixes (Eivissa). s’hi observa 1 femella amb 3 pollets el 29-IV
(gAA).

Formentera: estany Pudent. 20 ex. el 16-I (CAR, Mss, MAR, CAL). són obser-
vats 5 ex. el 14-III a ses Bassetes (Mss). As Brolls s’observa 1
ex. el 24-VII, 3 ex. el 30-VII. 2 ex. són trobats morts el 28 i 29-
VII durant un llarg període de calor (possible botulisme?). són
observats 5 mascles i 7 femelles el 6-x, 1 mascle el 14 i 15-x
(MEy).

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, REU, REs, PNAM; MUN).
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Dates I II III 19-IV* V VI VII-VIII 11-Ix* Ix x xI xII
Albufera 37 11 6 1 � 0 0 0 1 � 2 21 16 14

Es salobrar de Campos. 6 ex. el 20-II (MUN).
ses Fontanelles (Palma). 8 ex. el 15-II (gRC).
Albufereta (Pollença). 12 ex. l’1-III, 2 ex. el 2-xII (MUN).
Cap de ses salines (santanyí). 9 ex. el 14-III (gAN).
Bassa de Can guidet (Palma). 3 ex. el 31-xII (gRC).

Menorca: Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals, dates extremes amb
asterisc i, entre parèntesis, registres aïllats (MOz, PNAg).

salines de Mongofra Nou (Maó). Màxims mensuals i dates extre-
mes amb asterisc (MOz, PNAg).

Dates 19-I 9-II* (14)27*III IV V VI VII VIII Ix x 8-xI* xII
Albufera (4) 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 2* 4
Mongofra 0 3* 2* 0 0 0 0 0 0 0 1* 6

Eivissa: ses salines (sant josep). se n’han vist 3 ex. el 15-I (MAR, gAA,
PAL, ARB, VER, CAL). Primer registre postnupcial d’1 mascle
el 24-x (MAR).

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 accidental 2007 i 2008.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,

RID, REU, REs, PNAM).

Dates I 28-II* III IV 30-IV* V-VI VII 16-VIII* Ix 12-x* xI xII
Albufera 0 1 � 97 21 1 � 0 0 4 6 1 � 0 0

Es salobrar de Campos. 7 ex. el 4-III (CAA, MMA), 14 ex. el 10-
III (gRC, ARB).

Badia de Palma. Un màxim de 14 mascles i 1 femella el 10-III en
el mar devant des Carnatge (HIN) (Vegeu-ne la foto 1).

Bassa de Can guidet (Palma). 8 ex. el 12-III (gRC).
ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 12-III (gRC).
golf des Puntiró (Palma). 12 ex. el 13-III (gRC).
Platja des Trenc (Campos). Prenupcial, darrer registre el 6-IV amb

22 ex. (REs).
Menorca: santa Marianna (Maó). 1 parella el 13-III (FLO).

son Bou (Alaior). 5 ex. volant arran de la costa amb altres anàtides
el 14-III (PIO, MEN, FLO).

Eivissa: ses salines (sant josep). Tres observacions entre el 29-III i 7-IV
amb un màxim de 3 mascles el 29-III (MAR, gAA).
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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 ha criat 1 parella. Observació de juvenils a

partir del 18-VII. Màxims mensuals (VIC, RID, REU, REs,
PNAM).

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (MUN; VIC).
Bassa de Can guidet (Palma). Màxims mensuals (MUN; gRC).

Dates I II 1*-III IV V VI VII VIII Ix 20*-x xI xII
Albufera 1.223 200 421 17 5 + 2 29 79 + + 806
Albufereta 210 + 28* 6* 80 170
Can guidet 51 125 76 1 2 1 1 4 21 79 76

Torrent de Canyamel. 1 mascle jove el 13-I, primera cita per aques-
ta localitat (MUñ, ART).

Es salobrar de Campos. 20 ex. el 20-II (MUN), 20 ex. el 27-IV
(MMM), 2 ex. el 30-VIII (MUN).

golf de santa Ponça II (Calvià). 16 ex. el 19-I (MUN), 24 ex. el 14-
xII (REs).

Bassa d’Inca. 26 ex. el 20-I (REs).
Prat d’Alcúdia. 6 ex. el 22-II, 2 ex. l’1 i 18-III, 9 ex. el 20-x, 2 ex.

el 2-xII (MUN).
Platja des Trenc (Campos). 8 ex. el 6-IV (REs).
son Navata (Felanitx). 68 ex. el 10-xI (ROg), 62 ex. el 2-xII

(MMA, CAA, ADR).
Menorca: Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals, dates extremes amb

asterisc i, entre parèntesis, registres aïllats (MOz, PNAg;
MEN).

salines de Mongofra Nou (Maó). Màxims mensuals i dates extre-
mes amb asterisc (MOz, PNAg).

Dates I II 27-III* IV 29-V 22-VI VII VIII 21-Ix* x xI xII
Albufera 182 64 98* 0 (3) (4) 0 0 19 62 73 79
Mongofra 3 33 18* 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eivissa: ses salines (sant josep). s’hi han vist 13 ex. el 15-I (PAL, MAR,
gAA, ARB, VER, CAL). Darreres dades prenupcials el 19-III i
7-IV, ambdues de 4 ex. (MAR, gAA). Primera observació post-
nupcial el 24-VIII amb 10 ex. (MAR).
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Bassa de sa Rota (santa Eulària). Hi són observats 5 femelles i 2
mascles el 19-II (MAR). Primera observació postnupcial el 24-
VIII amb 2 ex. i 4 ex. el 21-Ix (MAR).

Formentera: estany Pudent. 15 ex. el 16-I (Mss, CAR, MAR, CAL), 6 ex. el 6-
II, 3 ex. el 3-III (KLA). 1 ex. el 9-VI als Estanyets (Mss, CLL).
se n’han vist 4 ex. el 24-VII a la zona des Brolls (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: s’Albufera. Enguany hi han criat 5 parelles. Observació de com-

portaments nupcials a partir del 9-V, i polls des del 22-VI.
Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID,
REU, REs, PNAM; MUN).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI 29-xI* xII
Ex. 1 3 4 3 7 19 6 2 18 5 4 1 0

Bassa de Can guidet (Palma). 1 ex. el 22-Ix (gRC).
Eivissa: ses salines (sant josep). Vuit observacions prenupcials del 9-III al

18-VI amb un màxim de 3 ex. el 9-IV i 4-V (MAR, gAA).
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Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA-ME). Reintroduït el 1991 (MA). 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 50 parelles. Observació de polls a

partir del 23-IV. Màxims mensuals (VIC, RID, REU, REs,
PNAM).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Ex. 156 36 81 89 + + 2 2 2 8 31 31

ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 15-I i 12-III (gRC).
Cala de santa Ponça (Calvià). 2 ex. (��) el 10-III (gAN).
Albufereta (Pollença). 16 ex. el 3-IV (REs). 82 ex. l’1-xI (MUN).
Bassa Can guidet (Palma). 1 ex. el 8-VIII (MUN), 1 ex. el 16-x

(gRC).
Menorca: Albufera des grau (Maó). Enguany hi ha criat 1 parella. Màxims

mensuals (MOz, PNAg).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Ex. 14 4 3 4 2+8p 3+11j 4 6 6 5 3 9

Lluriac (es Mercadal). 3 mascles i 1 femella el 26-II (PON). 1
parella l’1-V (COL).

salines de Mongofra Nou (Maó). Hi és observat del 29-II al 14-III
amb un màxim de 8 ex. el darrer dia (MOz).

son saura del Nord (es Mercadal). Nova localitat de cria, hi han
criat 4 parelles. se n’ha vist 1 femella amb 3 polls el 16-V
(MEN).

Eivissa: ses salines (sant josep). s’observa 1 parella el 15-I (MAR, ARB,
CAL).

Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO).
Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). Cria accidental 2008 (ME).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. s’estima que enguany hi han criat 30 parelles, i s’hi han

vist polls a partir del 8-V. Màxims mensuals (VIC, RID, REU,
REs, PNAM).

Prat d’Alcúdia. Un mínim de 50 ex. el 29-II. 24 ex. el 29-x.
Màxims mensuals (REs; MUN, DEA).

Bassa de Can guidet (Palma). Màxims mensuals (MUN; gRC).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Albufera 42 82 52 36 7 55 70j 17 7 11 18 24
Prat d’Alcúdia 49 50 41 3 + 6P + 8 7 24 74 28
Can guidet 81 195 25 3 6 2 35 42 51 17 29
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Es salobrar de Campos. 7 ex. el 6-VIII (gON). 1 ex. l’1-x (MUN).
Depuradora de s’Illot (sant Llorenç). 1 femella el 4-Ix (PAT).
Albufereta (Pollença). 8 ex. l’1-xI (MUN).
golf de santa Ponça II (Calvià). 9 ex. el 14-xII (REs).
golf de son Muntaner (Palma). 1 ex. el 26-xII (MUN).

Menorca: Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOz, PNAg).

Dates I II 14-III* IV V 22-VI* VII VIII Ix x xI xII
Ex. 255 211 38 0 0 1 3 13 18 81 94 164

son saura del Nord (es Mercadal). 3 mascles i 1 femella territorials
des del 15-IV fins al 29-VII. No se n’ha pogut comprovar la cria
(MEN).

salines de Mongofra Nou (Maó). 6 ex. el 4-xII (MOz, PNAg).
Eivissa: ses salines (sant josep). Prenupcial, 1 ex. el 7-IV. Postnupcial,

present entre el 2-VII i 5-xI amb 1 femella (MAR, gAA).
Bassa de sa Rota (santa Eulària). s’hi ha vist 1 mascle el 26-VI i 1

femella el 16-xII (MAR).

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: son Navata (Felanitx). 1 ex. el 2-xII (ADR, CAA, MMA).

Fe d’errades: el registre i la foto publicats a l’AOB 26, pàg. 132 i
133, s’albufera, 1 ex. a la depuradora el 9-x (GIB), correspon
realment a una femella de Netta peposaca.

Menorca: Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOz, PNAg; MEN, FLO).

Dates I II 14-III* IV 23-V* VI 27-VII* VIII 21-Ix* x xI xII
Ex. 8 3 5 0 1 2 2 0 2 12 1 6

son saura del Nord (es Mercadal). Nova espècie nidificant a l’illa,
s’hi comprova la cria amb l’observació de 3 parelles durant tota
la primavera i estiu. s’observen 2 polls el 17-VII (MEN, FLO).
1 poll solitari, 3 polls i 1 femella amb 6 polls el 21-VII (MEN,
FLO, gRI, EsC, gRg, CRR). 6 ex. el 6-xII (FLO).

Eivissa: ses salines (sant josep). 1 mascle és observat el 24-VII (MAR).
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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, entre

parèntesis, un registre aïllat (VIC, RID, REU, REs, PNAM).
Prat d’Alcúdia. Màxims mensuals (REs; MUN).

Dates I II III 24*-22**-III IV 18-31-V VI VII VIII Ix x 21*-1**-xI xII
Albufera 1 3 + 2* 0 (1�) 0 0 0 0 0 4* 7
Prat d’Alcúdia 23 34 23 19** 0 0 0 0 0 0 0 2** 29

Bassa de Can guidet (Palma). 1 ex. el 13-I, 2 ex. el 15-II (gRC).
Albufereta (Pollença). 1 ex. l’1-xI (MUN).

Menorca: Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOz, PNAg).

Dates I II 14-III* IV V VI VII VIII Ix x xI 4-xII*
Ex. 16 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8

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.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a 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, ànnera peixetera (MA-EI-FO), àneda pei-
xetera (ME).
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d’Alcúdia. 1 ex. el 14-I (VIC, RID, REU, REs, PNAM).
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Illot de s’Estanyol (Llucmajor). 1 adult mascle el 4-III (MMA,
CAA, ADR, VAQ).

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: Blanquer de Maria. 3 mascles cantant l’11-IV, 2 ex. el 16-Ix (REs).

s’Albufera. Primera cita el 24-V amb 1 ex., i darrera observació el
12-x amb 3 ex. (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Cosconar (Escorca). 1 ex. l’11-VI (MUN).
Cala Roja (Artà). 1 ex. el 21-Ix (gON).

Sa Dragonera: cala en Regau. 1 ex. el 17-V (gON, PNDR).
Menorca: Turmadèn des Capità (Alaior). 2 ex. el 14-VII (gRI).

Torralbet (Ciutadella). 1 ex. el 10-Ix (gRI).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 1 ex. anellat el 20-IV (EsC).

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 han criat 75 parelles, i s’hi han

vist polls a partir de l’1-VI (VIC, RID, REU, REs, PNAM).
Bassa de Can guidet (Palma). Màxims mensuals (gAN; MUN;

gRC).
Prat d’Alcúdia. Màxims mensuals (MUN; VIC).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Can guidet 10 65 36 24 75 106 + 174 139 65 44 21
Prat Alcúdia 70 45 30 24 52 78 40 48 60

Mondragó (santanyí). 5 ex. el 12-I (PAy, AMg, CAE, sUy).
golf de son Muntaner (Palma). 3 ex. el 15-I, 9 ex. el 26-xII

(MUN).
Prat de sant jordi (Palma). 8 ex. el 15-I (gRC).
golf de santa Ponça II (Calvià). 18 ex. el 19-I (MUN). 24 ex. el 14-

xII (REs).
golf de santa Ponça I (Calvià). 1 ex. el 19-I (MUN).
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Estany de ses Fonts de n’Alis (santanyí). 1 ex. el 28-I (ALO).
Estany des Ponts (Alcúdia). 2 ex. l’1-II (REs). 1 ex. el 2-xII

(MUN).
Embassament des gorg Blau (Escorca). 4 ex. el 28-II (ARB).
Bassa d’Inca. 13 adults i 4 polls grossets el 29-VII (REs).
Depuradora d’Artà. segon any que hi cria amb la presència de 4

mascles, 1 femella i 2 joves el 14-Ix (MUñ, ART).
Torrent de Canyamel. Primera cita de nidificació per aquesta loca-

litat amb l’observació d’1 parella amb 1 poll el 21-x (MUñ,
ART).

Depuradora de Vilafranca. 7 ex. el 23-xII (sUA).
Menorca: Albufera des grau (Maó). Observació de polls a partir del 23-V.

Màxims mensuals (MOz, PNAg).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Ex. 207 129 109 60 58 203 158 410 408 242 238 270

Eivissa: bassa de sa Rota (santa Eulària). Es comprova per primera vegada
la reproducció d’aquesta espècie a la zona amb l’observació d’1
adult covant al niu el 21-VII (MAR). Màxims mensuals (MAR;
ARB, CAL).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Ex. 17 16 9 7 6 9 17 18 17 25 27 19

golf de Roca Llisa (santa Eulària). se n’han vist 10 ex. el 14-I
(ARB, MAR, CAL).

ses salines (sant josep). 1 ex. és observat el 21-I (sEP).
Pedrera d’argila de Can Planes (santa Eulària). Nova localitat de

cria a Eivissa amb l’ observació d’1 adult amb 4 pollets el 24-VI
(MAR).

Podiceps cristatus. soterí gros
Estatus: sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant
rar (MA). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. s’estima enguany que hi han criat 3

parelles. Observació de polls a partir del 22-VI, i de joves el 26-
VI (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Estany des Ponts (Alcúdia). 1 ex. l’1-II (REs), 2 ex. el 17-xI
(MUN), 3 ex. el 13-xII (REs).

Cala de santa Ponça (Calvià). 1 ex. del 20-II al 18-III (gAN).
Cala de sant Vicenç (Pollença). 1 jove de l’any pescant prop de 10

minuts entre els banyistes (ens passa a pocs pams de les cames),
sense cap tipus de por, el 26-VII (REs).

Bassa de Can guidet (Palma). 1 ex. el 8-VIII (MUN).
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Menorca: Albufera des grau (Maó). Enguany augmenta el nombre de pare-
lles reproductores respecte dels anys anteriors fins a 8 parelles
territorials, 3 amb el niu fet el 10-IV (gRI, MEN). Màxims
mensuals (MOz, PNAg).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Ex. 24 18 22 12 12 12+7j 18 26 22 18 15 18

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.

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. Hivernada, 9 ex. el 13-I. Prenupcial, hi és present del

15-IV al 7-V, 2 ex. en ambdós casos, i un màxim de 4 ex. el 19-
IV. Postnupcial, se l’ha vist entre el 3-Ix i 23-x, 2 ex. en amb-
dues ocasions, i un màxim de 4 ex. el 26-Ix (VIC, RID, REU,
REs, PNAM).

Bassa de Can guidet (Palma). Màxims mensuals (gAN; MUN;
gRC).

Fe d’errades: al registre publicat a l’AOB 26, pàg. 136, a la taula
de la bassa de can Guidet (Palma), on diu 154 al setembre ha
de dir 14 exemplars.

Prat d’Alcúdia. Màxims mensuals (REs; MUN).

Dates I II 7*-III IV 9*-V VI VII 8*-VIII 9*-Ix x xI xII
Can guidet 37 25 13 3 1* 0 0 12* 32 23 31 31
Prat Alcúdia 5 2 2* 0 0 0 0 0 2* 1 1

Es salobrar de Campos. 1 ex. el 23-VIII (gAN), 3 ex. el 2-Ix
(REs, VEN, QUI), 1 ex. el 18-xI (MUN).

Menorca: Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOz, PNAg).

Dates I II 27-III* IV V VI VII 27-VIII* Ix x xI xII
Ex. 11 6 5 0 0 0 0 1 3 7 7 12

Eivissa: ses salines (sant josep). 4 ex. són vistos el 15-I (MAR, gAA,
VER, PAL, ARB, CAL). Postnupcial, primera observació el 24-
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VIII amb 2 ex. (MAR). Observacions entre el 16-Ix i 21-xI
amb un màxim de 18 ex. el 17-x (MAR).

Bassa de sa Rota (sta Eulària). Màxims mensuals i dates extremes
amb asterisc (MAR; ARB, CAL).

Dates I II 13-III* IV V VI 21-VII* VIII Ix x xI xII
Ex. 5 5 3 0 0 0 1 2 5 6 7 9

Formentera: estany Pudent. Màxims mensuals (KLA; MEy; MAR, CAR, CAL,
Mss).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Ex. 790 10 300 + + + 270 + 100 26 + +

Estany des Peix. 9 ex. el 16-I (MAR, CAR, CAL, Mss).

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: punta de n’Amer (sant Llorenç). 30 ex. el 27-II (REs, VEN). 250

ex. el 29-III (REs).
Cap de Formentor (Pollença). 125 ex. el 7-III de 16.15 a 17.30

hores, amb vent molt fort del nord (REs).
Colònia de sant jordi (ses salines). Almenys 200 ex. el 10-III amb

vent molt fort
Cap de ses salines (santanyí). 200 ex. el 3-III (gAN), 1 ex. el 15-

xI (REs, VEN).
sant Elm (Andratx). 1 jove s’estavellà contra la terrassa d’un res-

taurant durant la nit del 23-x. El va recollir el Cofib (MAI,
gDE, PNDR).

Sa Dragonera: 6 ex. el 28-II por la costa nord (gON). 200 ex. el 18-III al nord del
cap de Tramuntana i en dues balses 200 ex. el mateix dia a punta
galinda (gDE, PNDR).

Menorca: cala Viola de Llevant (es Mercadal). 1 ex. el 3-V (COL).
Formentera: platja de les Illetes. Concentració de 21 ex. el 18-x (MEy).
S‘Espalmador: (Formentera). 10 ex. el 4-x (MEy).
Illa des Porcs: (Formentera). 1 ex. el 18-x (MEy).

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.

Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), bal-
dritja petita (ME).
Estatus: hivernant i migrant rar.
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Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: punta de n’Amer (sant Llorenç). 1 ex. el 27-II (REs, VEN). 1 ex.

el 29-III (REs).
Menorca: la Mola (Maó). 9 adults són anellats el 28-IV (MCM, ROD,

sKUA).

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: cap de ses salines (santanyí). 200 ex. el 3-III (gAN).

Cap de Formentor (Pollença). 12 ex. el 7-III de 16.15 a 17.30
hores, amb vent molt fort del nord (REs).

Colònia de sant jordi (ses salines). Almenys 1.000 ex. el 10-III,
amb vent molt fort del nord (REs, ARB, gRC).

Punta de n’Amer (sant Llorenç). 150 ex. el 29-III (REs).
Sa Dragonera: 35 ex. l’1-III as Freu. (MAI).
Malgrats: (Calvià). 3 ex. el 7-V (LOP). 25 ex. el 6-Ix (gAN).

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.

Cap registre seleccionat.

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: darrera cita prenupcial el 15-III amb 2 ex. a la punta de n’Amer

(sant Llorenç) (REs). Un màxim de 4 ex. el 3-III al cap de ses
salines (santanyí) (gAN; MON)

Postnupcial, primeres cites, l’1-xI amb 1 ex. a Rafeubetx (Calvià),
el 8-xI amb 1 ex. a punta Beca (Pollença) (gON), el 15-xI al
cap de ses salines (santanyí) (REs, VEN). Un màxim de 5
adults el 14-xII a cap des Falcó (Calvià) (REs).

Sa Dragonera: primer ex. postnupcial, el 16-xI as Freu (gDE, PNDR).
Menorca: cala Viola de Llevant (es Mercadal). 1 adult el 12-IV (MEN, FLO,

PIO).
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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, REU, REs, PNAM; MUN).
Prat d’Alcúdia. Màxims mensuals (MUN; VIC).
Es salobrar de Campos. Màxims mensuals (gAN; MUN; MMM;

sUR, MAs; sUA).
Bassa de Can guidet. Màxims mensuals (gAN; MUN; gRC).

Dates I II III 14*-20**IV 23-V* VI VII VIII 4*23**Ix 20*-x xI xII
Albufera 181 154 94 21 1* 0 0 0 1* 76 + 87
Prat Alcúdia 17 16 30 5* 0 0 0 0 0 2* 6 4
salobrar 22 6 + 1** 0 0 0 0 5** 17 70 32
Can guidet 6 3 6 0 0 0 0 0 0 5 5 4

Embassament de Cúber (Escorca). 11 ex. el 31-I, 6 ex. el 28-II
(ARB), 4 ex. el 7-III (gAN) i 23-III, 15 ex. el 29-xI (ARB), 1
ex. el 27-xII (gRC, ARB).

Embassament des gorg Blau (Escorca). 20 ex. el 31-I, 22 ex. el 28-
II, 19 ex. el 23-III, 10 ex. el 29-xI (ARB), 17 ex. el 27-xII
(gRC, ARB).

Estany des Ponts (Alcúdia). 106 ex. l’1-II (REs), 1 ex. el 14-IV, 6
ex. el 17-xI, 1 ex. l’1-xII (MUN).

son Real (santa Margalida). 2 ex., un d’ells amb un plom de pesca
enganxat als peus l’1-III (REs).

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 20-x (MUN), 75 ex. el 7-xI (REs),
10 ex. l’1-xII (MUN).

Badia de Palma. 48 ex. el 9-xII a Ciutat jardí (LOP).
Sa Dragonera: cala des Lladó. 1 ex. el 2-xII (MAI, gDE, PNDR).
Menorca: Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (MOz, PNAg).

Dates I II III 27-IV* V VI VII 27-VIII* Ix x xI xII
Ex. 149 146 8 1 0 0 0 1 9 29 38 125

Eivissa: golf de Roca Llisa (santa Eulària). Hi són observats 5 ex. el 14-I
(MAR).

ses salines (sant josep). 4 ex. el 15-I (MAR, PAL, gAA, VER,
CAL). 7 ex. el 17-II (MAR). Darrer ex. prenupcial el 29-III
(gAA). Postnupcial, primer ex. el 24-x (MAR).

Bassa de sa Rota (santa Eulària). Hivernada, 1 ex. el 14-I i 19-II
(MAR, ARB, CAL). Observacions postnupcials d’1 immadur
entre el 21-Ix i 16-xII (MAR).

Formentera estany Pudent. Prenupcial, darrer ex. el 31-III (NIC).
Estany des Peix. Un màxim de 9 ex. el 30-xII (KLA).
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Phalacrocorax aristotelis. Corb marí
Estatus: sedentari abundant (ME-FO), i moderat (MA-EI).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Sa Dragonera: cap de Tramuntana. 50 ex. l’11-III (gDE, MAI).

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 1 parella nidificant. Obser-

vació de comportament nupcials a partir del 13-V. Màxims men-
suals (VIC, RID, REU, REs, PNAM; jAM).

Dastes I II 24-III* IV V 11-VI* VII VIII Ix x xI xII
Ex. 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Ixobrychus minutus. suís, quequí (MA-EI-FO)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI). Acciden-
tal (FO). Cria accidental 2011 (ME). Falta informació.
Selecció: reproducció, fenologia, dades d’interès i tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Hi és present tot l’any amb escasses observacions, d’1

o 2 ex. Enguany s’estima que hi ha un mínim de 50 parelles. Un
màxim de 3 ex. el 25-VIII i 4-Ix (VIC, RID, REU, REs,
PNAM).

Menorca: son saura del Nord (es Mercadal). 1 mascle cantant el 12-VI
(FLO). Es localitzen tres territoris amb presència continuada
d’adults i 6 joves de l’any el 14-VII, segon any de cria a l’illa
(MEN, FLO).

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 s’estima que hi han criat 45 parelles. Obser-

vació de comportaments nupcials a partir del 3-III, de nius des
del 22-III, i de joves des del 13-V (VIC, RID, REU, REs,
PNAM).

Dates I I III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Albufera 95 + + + + + + + + 56 67 72

Prat d’Alcúdia. 1 ex. el 18-III i 14-IV (MUN).
Port de sóller. 2 ex. el 28-IV posats sobre uns pins al parc del camí

des Cingles (MAT, FIO).
Bassa de Can guidet (Palma). 1 ex el 28-V (gAN).
Formentor (Pollença). s’ha sentit 1 ex. en vol el 15-V a cala en

Feliu (gON).
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golf de de son gual (Palma). 1 ex. el 9-V i 20-VI (gRC).
golf de de santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 20-VIII (gAN).

Sa Dragonera: pas postnupcial, se n’ha sentit 1 ex. al capvespre el 31-VIII (gON).
Menorca: Maó. 1 subadult sobrevola la ciutat el 28-III (FLO).

Punta Prima (sant Lluís). 4 ex. arribant de la mar el 13-V (HUg).
son saura del Nord (es Mercadal). Primer ex. postnupcial el 14-VII

(FLO, BOA, FLR).
Formentera: estany Pudent. s’observa 1 immadur el 10-VI i 1 adult el 10-VIII

al camí des Brolls (Mss, CLL).

Ardeola ralloides. Toret
Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Hi és present entre el 27-III i fins al 6-Ix, en ambdós

casos 1 ex., i un màxim de 15 ex. el 27-IV. Enguany hi han criat
6 parelles, i se n’han vist nius a partir del 16-V, i joves des del
26-VI (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Pas prenupcial, se n’han rebut 3 registres amb 3 aus (2/2/V, 1/1/VI).
golf de santa Ponça II (Calvià), 1 ex. el 14-V (gAN).
Es salobrar de Campos. 1 ex. el 28-V (MMM).
golf de son gual (Palma). 1 ex. el 20-VI (gRC).
Pas postnupcial, se n’han rebut 4 cites amb 5 aus (3/4/VIII, 1/1/Ix).
Darrer ex. el 6-Ix a s’Albufera (VIC, RID, REU, REs, PNAM).
jardí Botànic (sóller). 1 ex. pescant a un dels safaretjos el 16-VIII

(FIO).
golf de santa Ponça II (Calvià). 1 ex. el 26-VIII (gAN).

Menorca: basses de santa Marianna. 1 ex. el 22-IV (FLO).
Albufera des grau (Maó). 1ex. el 27-VIII i 2 ex. el 21-Ix (MOz).

Eivissa: ses salines (sant josep). 1 ex. el 29-IV (gAA).
Formentera: prenupcial, 1 ex. el 24-IV als Estanyets (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-FO). Cria accidental al 1997
(FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Hi és present tot l’any. Enguany s’estima que hi han

criat 90 parelles. Observació de nius a partir del 26-III, de polls
des del 13-V, i de joves des del 3-VI. Uns màxims de 523 ex. el
6-I i 826 ex. el 15-x (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Mondragó (santanyí). 22 ex. el 12-I (PAy, AMg, CAE, sUy).
sant joan. 1 ex. menjant pasteta de rata atropellada; més tard el tro-

bam també atropellat, el 12-II (MMA, CAA).
Es salobrar de Campos. 19 ex. l’1-VI, 6 ex. el 23-VIII (gAN).
Prat d’Alcúdia. 24 ex. el 9-Ix, 14 ex. el 20-x (MUN).
Bassa de Can guidet (Palma). 3 ex. el 16-x (gRC).

cabrera: 1 ex. al port l’1-V (gON, MAT, FIO).
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Eivissa: ses salines (sant josep). Present entre el 15-I i 8-V amb un màxim
de 13 ex. el 16-I (PAL, MAR, gAA, VER, ARB, CAL).

ses Feixes (Eivissa). s’hi observen 15 ex. el 5-IV (gAA).
Es Vedranell: (sant josep). 2 ex. el 24-III (gRC).
Illa des Bosc: (sant josep). 1 ex. en pas el 31-III (MAR, gRC).
Formentera: estany Pudent. 50 ex. el 3-III (KLA), 4 ex. en vol el 5-VI (FOL), 2

ex. el 18-VIII (KLA).
ses Bardetes. 7 ex. el 26-xI (KLA).

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 s’estima que hi han criat 120 parelles. Obser-

vació de nius a partir del 27-III, de polls des del 13-V, i de joves
des del 3-VI. Uns màxims de 148 ex. el 13-I, 675 ex. el 6-Ix, i
419 el 15-x (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Prat d’Alcúdia. Màxims mensuals (MUN).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Prat Alcúdia 0 1 3 16 48 4 5 1

Albufereta (Pollença). Uns màxims de 95 ex. el 13-I (VIC), i 47 ex.
el 15-VIII (MUN).

golf de santa Ponça II (Calvià). 2 ex. el 19-I (MUN).
Es salobrar de Campos. 1 ex. l’1-III (HOF, LOP, VEN, QUI), 5 ex.

l’1-IV (MMM), 3 ex. el 26-VII (REs). 6 ex. el 6-VIII (gON), 10
ex. el 7-x (gON, MAs, sUR).

Estany des Tamarells (ses salines). 1 ex. el 23-V (MUN).
Caló des Màrmols (santanyí). 15 ex. costejant en direcció sud el 8-

Ix (ADR).
Albarca (Artà). Dos estols de 14 i 13 ex. en migració, seguint la

costa el 21-Ix (gON).
Estany des Ponts (Alcúdia). 3 ex. l’1-xI (MUN).

cabrera: prenupcial, 1 ex. el 8-IV (sER).
Sa Dragonera: hivernada, 1 ex. a l’illot de na Mitjana el 28-II (gON).

Prenupcial, 1 ex. l’1 i 18-III al port (gDE).
Postnupcial, primera cita el 21-Ix amb 10 joves a l’illot de na Mit-

jana (MCM, PNDR).
Malgrats: (Calvià). 3 adults el 10-VIII (MUN).
Menorca: Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals (MOz, PNAg).

salines de Mongofra Nou (Maó). Màxims mensuals i dates extre-
mes amb asterisc (MOz, PNAg).
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Dates I II III IV V VI 27*VII VIII Ix 26*x xI xII
Albufera 20 8 5 10 5 4 49 47 59 126 34 9
Mongofra 24 3 6 3 3 1 1* 0 0 4* 8 2

Eivissa: ses salines (sant josep). Màxims mensuals (MAR, CAR, MAz,
ARB, PAL CAL, VER, gAA).

Dates I II 19-III* IV V 1-VI* VII VIII Ix 24-x* xI xII
Ex. 11 + 10 0 0 20 5 21 23 11 0 0

ses Feixes (Eivissa). 2 ex. el 14-I (MAR, ARB, CAL).
Badia de Portmany (sant Antoni). 2 ex. el 17-I (IgL, MAR).

Illa des Bosc: (sant josep). 1 ex. el 24-III (gRC).
Formentera: estany des Peix. Un màxim de 5 ex. el 29-I (KLA).

Estany Pudent. Un màxim de 3 ex. el 26-VII (MEy).

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 (VIC, RID, REU, REs, PNAM;

MUN).
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (REs, VEN, QUI; MUN).

Dates I II III 3*-IV 8*-IV V VI VII 15*-VIII VIII Ix x xI xII
Albufera 23 3 2 1 + 3 6 6 9 + 6 9 3 1
Albufereta 6 2* 1* 0 0 0 1* 6 3 5 6 4

Prat d’Alcúdia. 2 ex. el 29-II (REs), 1 ex. l’1-III (MUN).
Es salobrar de Campos. 1 ex. el 21-III (MUN). 1 ex. el 23-Ix

(MMM).
Colònia de sant Pere (Artà). 1 ex. el 15-VI (ALO).
Cala des Matzoc (Artà). Darrer ex. en pas prenupcial el 27-V

(ALO).
Menorca: Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (MOz, PNAg).
salines de Mongofra Nou (Maó). Màxims mensuals (MOz,

PNAg).

Dates I 24*II 27-III* IV V VI VII 27*VIII 21-Ix* x xI xII
Albufera 6 5 1* 0 0 0 0 0 2* 3 4 2
Mongofra 0 3* 6* 0 0 0 0 1* 2* 0 2 1

Port de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 15-1 (PON).
Basses de Lluriac (es Mercadal) 1 ex. el 28-IV (COL).
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son saura del Nord (es Mercadal). Primera cita postnupcial amb 1
ex. el 17-VII (MEN).

Eivissa: ses salines (sant josep). Observacions entre el 17-II i 8-VI (darrer
registre prenupcial) i amb un màxim de 3 ex. l’1-IV (gAA,
MAR). Postnupcial, primera observació el 21-Ix amb 2 ex.,
s’observa fins al 20-xII (MAR, CAR).

Punta Verda (sant joan). 2 ex. a la costa el 19-V (MAR, CAR,
TEN, RIP).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 10-VI al camí des Brolls (Mss, CLL).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI)
Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-
EI) i rar (FO). Migrant moderat. Cria 1990 i 91 (MA).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Es salobrar de Campos. Màxims mensuals (REs; gAN; HOF,
LOP, VEN, QUI; MUN; gON, MAs, sUR).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Albufera 27 9 13 3 4 5 8 31 78 19 5 3
salobrar 37 + 20 + + 4 3 10 + 30 + +

Embassament de Cúber (Escorca). 1 ex. el 31-I, 26-Ix, i 29-xI
(ARB).

Embassament des gorg Blau (Escorca). 1 ex. el 31-I, 23-III, 31-
VIII i 26-Ix (ARB), 1 ex. el 27-xII (gRC, ARB).

golf de son Muntaner (Palma). 1 ex. el 15-I (MUN).
golf de santa Ponça I (Calvià). 1 ex. el 19-I (MUN).
Bassa de Can guidet (Palma). 1 ex. el 13-I (gRC), 3 ex. el 16-III

(gAN). 2 ex. el 23-xI i el 21-xII (gRC).
golf de santa Ponça II (Calvià). 3 ex. el 19-I (MUN). 3 ex. el 14-

xII (REs).
Albufereta (Pollença). 7 ex. l’1-III, 4 ex. l’1-xII (MUN).
Prat d’Alcúdia. 4 ex. el 18-III, 1 ex. el 14-IV, 7 ex. el 9-Ix, 1 ex. el

17-xI (MUN).
Albercutx (Pollença). 1 ex. en migració el 9-IV (gORA).
Port de Palma. 1 ex. al moll Vell el 26-VIII (MUN).
Cap de ses salines (santanyí). se n’han vist 44 ex. en migració del

2-Ix al 22-Ix (VEN, AUI, REs).

Dates 2-Ix 5-Ix 16-Ix 22-Ix
Cap salines 6 8 3 27

Rafeubetx (Calvià). 1 ex. volant baix vora la costa el 5-Ix (MUN).
son Navata (Felanitx). 2 ex. el 10-xI (ROg).
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Fe d’errades: al registre publicat a l’AOB 26, pàg. 147, «Santa
Ponça (calvià). Un total de 38 ex. en diversos grups», on diu
«29-IV (Gan)» ha de dir «24-Ix-2011 (Gan)». a la mateixa
pàgina, on diu «albufereta (Pollença). 5 ex. el 6-VI-
2011(Gan)», ha de dir 15 exemplars.

cabrera: pas prenupcial, 1 ex. cridant a la nit el 21-IV (RID).
Sa Dragonera: hivernada, 1 ex. el 14-I (gDE), 1 ex. al port el 27-II (gON). Pre-

nupcial, 1 ex. l’11 i 18-III (gDE, MAI). Postnupcial, és present
del 2-Ix (2 ex.) al 2-xII (1 ex.) sempre en vol cap al sud. Un
màxim de 8 ex. el 2 i 13-x (gON; MAI; gDE, jOA, PAs, RAy,
CDE, CLR, PNDR; MCM).

Menorca: Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals (MOz, PNAg).
salines de Mongofra Nou (Maó). Màxims mensuals (MOz,

PNAg).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Albufera 7 7 4 2 3 2 2 2 13 18 11 7
Mongofra 4 4 3 2 1 2 1 2 8 9 1 3

Eivissa: ses salines (sant josep). Màxims mensuals, dates extremes amb
asterisc i registre aïllat entre parèntesis (MAR, gAA, CAR,
CAL, ARB, VER, PAL; MUN; sEP, TUU).

Dates I II 19-III* IV 11-V VI 24-VII* VIII Ix 3-x* xI xII
Ex. 11 + 7 0 (1) 0 5 5 24 18 0 0

Bassa de sa Rota (santa Eulària). Hi és present entre el 14-I i 19-II
amb un màxim de 2 ex. al febrer (MAR, ARB, CAL). Primer
registre postnupcial el 24-VIII amb 2 ex. i observacions d’1 ex.
fins al desembre (MAR).

Formentera: estany Pudent. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc
(KLA; MEy).

Dates I II 3-III* IV V VI 23-VII* VIII Ix x 30-x* xI xII
Ex. 1 + 2 0 0 0 1 2 7 3 1 0 0

La savina. 2 ex. el 6-II (KLA).

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. Enguany hi han criat 62 parelles i s’han vist joves a

partir del 3-VII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc
(VIC, RID, REU, REs, PNAM).
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Dates I II 16-III* IV V VI VII VIII Ix 9-x* xI xII
Ex. 0 0 1 + + + + 36 42 2 0 0

Es salobrar de Campos. 1 ex. el 8-V (REs).
ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 12-VI (gRC).
golf de santa Ponça II (Calvià). 1 adult el 30-VI (REs).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 28-III (FIO) i el 15-VIII (MUN).
Prat d’Alcúdia. 1 ex. el 9-Ix (MUN).
Embassament de Cúber (Escorca). 1 ex. el 26-Ix (ARB).

Sa Dragonera: 1 ex. al port el 3-Ix (gON).
Menorca: Albufera des grau (Maó). 1 ex el 29-III (FLO, CRR). 1 ex. el 8-V

i el 21-Ix (MOz, PNAg).
son saura del Nord (es Mercadal). Nova espècie nidificant a l’illa,

amb la qual cosa es confirmen les sospites de 2011, amb la
presència continuada durant tot l’estiu amb clars indicis de cria.
7 joves amb els adults el 14-VII (MEN, FLO).

son Bou (Alaior). 1 ex volant el 6-Ix (FLO).
Eivissa: ses salines (sant josep). 1 ex. el 26-IV (gAA).
Formentera: Can Marroig. 1 ex. el 9-III (NIC).

Estany Pudent. 1 ex. l’1-VI al camí des Brolls (Mss, CLL). 1 ex.
el 18-VIII (KLA).

Ciconia nigra. Cigonya negra
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 19-IV i 20-V, ambdós a s’Albufera (VIC,

RID, REU, REs, PNAM).
Albercutx i Formentor (Pollença), 1 ex. el 27-V (gORA).
Pas postnupcial, 1 ex. el 12-x ciclejant amb un esparver i una

milana a son Ferrer (Calvià) (BAz).
sa Barrala (Campos). 1 jove el 14-x (REs, VEN, gRC).

Sa Dragonera: 1 ex. l’11 i 12-x (MAO, ALO; gDE, PNDR).
Menorca: Calasfonts (es Castell). 1 ex. agafant alçada dins una tèrmica el 27-

III (gRI).

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: s’Albufera. 11 ex. el 21-x, i 1 ex. el 15-xII (VIC, RID, REU,

REs, PNAM).
Prat de sant jordi (Palma). 2 ex. el 15 i 16-V (BAz).
golf de santa Ponça I (Calvià). 2 ex. del 29-V al 13-VI (gAN).
son Ferrer (Calvià). 2 ex. el 2-VI probablement les mateixes de

Palma (BAz).
Menorca: camí de la Cucanya (Alaior). 1 ex. el 31-xII (CRR).
Formentera: ses Clotades. 2 ex. el 17-II (Mss).
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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, REU, REs, PNAM).

Dates I II III IV V 27-V* VI-VII VIII Ix 16-x* xI xII
Ex. 1 2 1 14 13 1 0 0 0 2 0 0

Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 16-Ix (Mss, CLL).

Platalea leucorodia. Bec planer
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, REU, REs, PNAM;

MUN).
Es salobrar de Campos. Màxims mensuals i amb asterisc dates

extremes (MUñ, ART; LOP, HOF, VEN, QUI; MMM; sUR;
REs, gRC).

Dates I II III IV 27-IV* V VI VII VIII Ix 14*x xI xII
Albufera 0 1 2 4 + 3 3 3 3 0 5 1 0
salobrar 2 + 4 2 1* 0 0 0 0 0 3 j* 0 0

Depuradora de santa Maria. 1 ex. el 8-xII (CAA).
Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 2 ex. el 15-I (PON), i també el 3-III

(POO).
Basses de Lluriac (es Mercadal). 2 ex. el 20-IV (FLO).
son saura del Nord (es Mercadal). 3 ex. des del 14-VIII (CRR,

MEC) fins al 18-Ix (MEN).

Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

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: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Es salobrar de Campos. Un màxim històric de 437 ex. l’1-x
(MUN). Màxims mensuals (REs, VEN; gAN; LOP, HOF,
VEN, QUI; MUN, REU; MMM; sUR, MAs); gRC).
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Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Albufera 0 5 5 1 1 0 1 1 4 2 3 3
salobrar 205 100 39 34 7 29 37 120 397 437 151 102

Albufereta (Pollença). 2 ex. l’1-III (MUN), 1 ex. el 22-III (REs). 1
ex. el 20-xII (REs, MMA).

Bassa de Can guidet (Palma). 1 ex. de primer hivern el 15-II
(MUN; gRC).

ses salines de sa Vall (ses salines). 5 ex. el 5-II entre ells aus juve-
nils amb anelles: x/jVH i x/LxP (anellats a Punta de la Banya-
delta de l’Ebre l’agost de 2011)(REs).

Estany de ses gambes (santanyí). 19 juvenils el 23-V (MUN).
Menorca: salines de Mongofra (es Mercadal). 1 ex. el 4-IV (HUU, gOE) i 4

ex. dormint dins l’aigua el 23-xII (EsC, CRR).
Eivissa: ses salines (sant josep). Màxims mensuals (MAR, PAL, CAR,

ARB, VER, MAz, CAL, gAA).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Ex. 260 210 149 119 134 159 267 391 496 329 288 254

Formentera: estany Pudent. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i
registres aïllats entre parèntesis (KLA; MEy; CAR, MAR, Mss,
CAL).

Dates 15-I II 3-III* IV V 30-VI* VII VIII 8-Ix* x 5-xI* xII
Ex. (2) 0 10 + 8 6 0 0 1 + 8 0

Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO)
Estatus: migrant moderat.
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, se n’han rebut 13 registres amb 74 aus (1/1/IV,

12/73/V). Primer ex. el 14-IV a s’Albufera (VIC, RID, REU,
REs, PNAM), darrera cita 6 ex. (5+1) el 29-V al PN de Llevant
(Artà) (MUN).

Albercutx i Formentor (Pollença). s’han vist 53 ex. en migració des
del 14-IV (1 ex.) fins al 27-V. Màxims diaris (gORA).

Dates 14-IV 21-IV 28-IV 1-V 20-V 26-V 27-V
Albercutx 1 0 0 5 34 1 11

Pas postnupcial, se n’han rebut 26 cites amb 223 aus (24/221/Ix,
2/2/x). Primer registre l’1-Ix amb 4 ex. a santa Ponça (Calvià)
(gAN), darrer ex. el 15-x a Palma (ALO). Destaquen els 19 ex.
el 2-Ix al salobrar de Campos (REs, VEN QUI). 5 ex. el 4-Ix
a s’Albufera (VIC, RID, REU, REs, PNAM). 7 ex. el 16-Ix al
Blanquer de Maria (REs). 1 ex. el 18-Ix a Bunyola (MAT, FIO).
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1 ex. el 21-Ix al pla de ses Bitles (Artà) (gON), 2 ex. el 21-Ix
al port de sóller (FIO).

Cap de ses salines (santanyí). s’han vist 129 ex. en migració des
del 2-Ix fins al 12-x. Màxims diaris (VEN, QUI, REs).

Dates 2-Ix 5-Ix 10-Ix 11-Ix 16-Ix 18-Ix 22-Ix 23-Ix 29-Ix 12-x
Cap salines 31 1 4 2 3 30 6 50 1 1

Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. a la costa nord el 17 i 19-V, 1 ex. a na Popi el 22-
V (gON).

Menorca: Mussuptà (Maó). 2 ex. volant el 12 d’abril (MEN).
santa Marianna (Maó). 2 ex.volant a gran alçada (FLO).

Eivissa: Corrals den guillem (sant Antoni). Hi és observat 1 ex. el 18-V
(CAR, MAR, TEN, CAL, RIP).

Cap des Llibrell (santa Eulària). Observació d’1 ex. el 19-V
(MAR, CAR, TEN, RIP).

Sa conillera: (sant josep). se n’han vist 4 ex. el 2-V (gRC), 1 ex. el 18-V (CAR,
MAR, TEN, CAL, RIP).

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: fenologia.
Mallorca: hivernada, 3 ex. en un esbart amb 4 ex. de milanes el 12-I as salo-

brar de Campos (VEN, QUI, VAR).
Pas prenupcial, se n’han rebut 10 cites amb 17 aus (3/7/III, 4/7/IV,

3/3/V). Primera cita el 12-III amb 3 ex. a santa Ponça (Calvià)
(gAN).

Albercutx i Formentor (Pollença). s’hi han vist 14 ex. des del 25-
III fins al 27-V. Màxims diaris (gORA).

Dades 25-III 29-III 31-III 1-IV 5-IV 7-IV 9-IV 11-IV 14-IV 21-IV 28-IV 1-V 20-V 26-V 27-V
Albercutx 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 1

Pas postnupcial, al cap de ses salines (santanyí) s’han vist 6 ex. en
migració del 2 al 23-Ix. Màxims diaris (VEN, QUI, REs).

Dates 2-Ix 11-Ix 18-Ix 23-Ix
Cap salines 1 3 1 1

cabrera: prenupcial, 1 ex. cap al N el 18-IV (RID).
Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 25-III (COL, PON).
Eivissa: Can Coroner (sant joan). Prenupcial, primer registre el 6-IV amb

2 ex. (PAL).
ses salines (sant josep). 1 ex. el 17-IV (gAA).
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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: enguany s’han localitzat 20 parelles territorials, 12 de les quals

han aconseguit surar algun poll. La població es troba estabilit-
zada al voltant de 20 colles (entre 19 i 23) d’ençà de 2007. No
s’ha realitzat el seguiment de l’espècie, i sols s’ha localitzat 1 ex.
mort que portava emissor satèl·lit. Es desconeix la causa de la
mort (ADR).

Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença). s’hi han vist 9
ex. des del 25-III fins a l’1-IV. Màxims diaris (gORA).

Dades 25-III 29-III 31-III 1-IV
Albercutx 5 2 1 1

Puig Major. 3 ex., dos d’ells joves agafen gran altura i parteixen
directament cap a la mar, segurament migrants, l’1-IV. 1 ex. en
vol cap al nord el 2-VI (REs).

Pas postnupcial, 4 ex. junts sense marques el 5-x al Blanquer de
Maria (REs).

Alaró. 6 ex. a un dormidor el 7-x (ALO).
Parc Natural de Llevant (Artà). 30 ex. a la colgada a un pinaret

l’11-xI (MUN).
son Hortolà (Calvià). 1 ex. el 12-xII (gON, LOP).

Sa Dragonera: 1 ex. el 28-II a na Popi (gON).

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: pas prenupcial, 1 ex. els dies 13 i 20-V a s’Albufea (VIC, RID,

REU, REs, PNAM).
PN de Llevant (Artà). 2 ex. el 8-IV a la talaia Moreia (Artà)

(gON), 1 adult el 29-V (MUN). 1 adult en vol l’1-VI a Albarca
(MUñ, ART), 2 ex. el 21-Ix a la talaia Moreia (gON).

son Fuster (Inca). 1 adult el 14-VII (MMA, CAA).
Menorca: Castell de santa Àgueda. 3 adults el 6-IV (HUg).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 1 ex. sobrevolant l’illa el 14-IV. 3 ex. el 12-V (EsC).

Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME)
Estatus: accidental (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: puig de s’Evangèlica (Andratx). Un esbart de 17 ex. el 22-I (BAz).
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Clot d’Albarca (Escorca). 1 ex. duent branques a un penyal el 5-II
(ALO),

Escorca. són trobats almenys 4 nius amb adults covant el 12-III. És
la primera vegada que es confirma la cria d’aquesta espècie a
Balears (REs, MUN). Es localitza un adult covant en una altra
zona el 14-III (MUN, MAL, REU). Un altre adult covant a un
penya-segat marí, primera citació niant a la costa el 27-III
(MUN). Dels quatre polls nascuts, un es va perdre poc després
de néixer (sAC).

Puig de s’Alqueria. 12 ex. el 2-xII (ALO).
Sa Dragonera: 5 ex. el 25-I (ALO), 2 ex. el 25-II (gDE), 3 ex. l’11-III (gDE,

MAI), 7 ex. l’1-V (MMM).
Menorca: son Ermità (Ferreries). 2 ex. sobrevolant la costa direcció Est el 15-

VI (MEN).
Eivissa: Portinatx (sant joan). se’n troba un cadàver en avançat estat de

composició a la platja, arrossegat per la mar el 5-III (MAR).
Can Negre (sant Antoni). Hi són observats 2 ex. el 16-V (EsT,

ORT).
Benirràs (sant joan). 1 ex. aïllat el 2-VII (MAR, gAL).
s’Aigua Blanca (santa Eulària). 1 ex. el 12-VIII (EsR).

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. Aquest 2012 ha estat de rècord, perquè han

volat, com a mínim 12 polls. s’han localitzat entre 17 i 18 pare-
lles territorials, ja que una va aportar alguns materials al niu,
però no es va poder assegurar que la colla estigués constituïda.
D’aquestes 17 o 18 colles territorials, 13 varen efectuar posta, i
d’una altra no es va poder confirmar si ho va fer perquè a l’ini-
ci de la reproducció una part del niu va caure i va ser abandonat.
Varen tenir èxit 12 colles, a cadascuna de les quals va volar un
poll. Es tracta del número de colles territorials i polls que volen
més elevat des que existeixen dades de seguiment de la repro-
ducció de l’espècie. Com a incidència més important, cal des-
triar la troballa d’1 ex. mort a son Macip (Escorca) a causa del
cap de fibló que va afectar els voltants de Lluc el 13 de setem-
bre de 2012 (MUN).

Es Porrassar (Artà). 3 ex. el 22-Ix (gON).
Cap de ses salines (santanyí). 2 ex. campejant el 23-Ix de 9.30 a

12.00 (REs, VEN).
Parc Natural de Llevant (Artà). 4 ex. (2 + 2) l’11-xI (MUN).
Puig des Tresor (sant Llorenç-Artà). Excepcional presència de 3

ex. volant baix el 22-Ix (MUñ, ART).
Sa Dragonera: 1 ex. al freu el 8-IV (MCM). 5 ex. l’1-V (MMM). 1 ex. solitari par-

teix cap a Tramuntana el 17-xI (gDE, PNDR).
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Eivissa: ses Tanques de s’Hereu (sant Antoni). 3 ex. el 19-III (MAR).

Circaetus gallicus. Àguila marcenca
Estatus. migrant rar (MA-ME). Hivernant rar (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: sa Paret des Moro (Andratx). 1 jove l’11-I (gON).

Artà. 2 ex. són vists a les montanyes l’11-II (END).
Albercutx i Formentor (Pollença). únicament hi ha una cita amb 3

ex. el 29-III, se n’ha vist un ex. sedimentat del 29-III fins al 28-
IV (un mes) (gORA).

s’Albufera. 1 ex. el 6-Ix (VIC, RID, REU, REs, PNAM).
Menorca: Tordonell de Dalt (Maó). 1 ex. volant el 19-VIII (gRI).

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.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 17 parelles. Observació de nius a

partir del 19-III, i de polls des del 24-V. Un màxim de 98 ex. al
gener (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Pas prenupcial, des de l’1-III (2 ex.) al Blanquer de Maria, fins al
2-VI amb 1 femella en vol cap al nord al puig Major (REs).

Albercutx i Formentor (Pollença). se n’han vist 109 ex. des del 3-
III fins al 27-V. Màxims diaris (gORA; gON).

Dades 3-III 4-III 17-III 18-III 24-III 25-III 27-III 29-III 31-III 1-IV 5-IV 7-IV 9-IV 11-IV 14-IV 21-IV 28-IV 1-V 20-V 26-V 27-V
Albercutx 1 0 5 1 8 8 4 5 7 52 1 0 0 5 1 3 3 1 1 1 2

Es salobrar de Campos. Un màxim de 3 ex. el 20-II (MUN). 2 ex.
l’1-III (LOP, HOF, VEN, QUI), 5 ex. (2 �, 3 �), amb crits dels
mascles el 14-IV (REs).

Puig Major. 4 ex. cap al nord l’1-IV (REs).
Penya Roja (Artà). 1 ex. el 8-IV (gON).
Blanquer de Maria. 2 ex. (�, �) el 21-V (REs). Pas postnupcial, 1

jove de l’any l’11-VII, 3 juvenils el 4-Ix, 6 ex. el 16-Ix, 4 ex. el
2-x (REs).

Es salobrar de Campos. Almenys 8 ex. a la zona de sa Barrala (1
�, 2 �, 5 joves de l’any) el 26-VII (REs), 6 ex. el 23-Ix (REs,
VEN), 5 ex. el 7-x (gON, MAs, sUR), 5 ex. el 18-xI (MUN).

Cap de ses salines (santanyí). se n’han vist 50 ex. en migració des
de l’1-Ix fins al 15-xI. Màxims diaris (VEN, QUI, REs, MON,
gRC).

Dates 1-Ix 2-Ix 5-Ix 7-Ix 11-Ix 18-Ix 23-Ix 14-x 15-xI
Cap salines 3 1 1 1 7 6 28 1 2
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El Toro (Calvià). 1 ex. el 3-Ix (NIC).
cabrera: postnupcial, se n’han vist 3 ex. a l’estell d’en Terra el 9-Ix (ADR).
Sa Dragonera: cap de Llebeig. 1 ex. el 6-VIII (gDE, PNDR).

Cala Cucó. 1 jove, trobat el 22-VIII molt debilitat dins la mar, és
entregat al Cofib que el manté viu durant un dia més (gDE,
PNDR).

Menorca: salines de Mongofra (es Mercadal). 1 ex. el 19-I (MOz, PNAg).
Basses de Lluriac (es Mercadal). Diversos ex. el 5-IV (HUg, HUU,

LOE, gOE).
Albufera des grau (Maó). 1 ex. el 23-V. 1 ex. el 21-Ix (MOz,

PNAg).
son saura del Nord (es Mercadal). 2 ex. el 14-VII (MEN).

Eivissa: ses salines (sant josep). Prenupcial, present del 19-III a l’1-IV
amb un màxim de 3 ex. el 24-III (MAR, gAA, sEP). Postnup-
cial, 1 femella el 21-Ix i 3-x (TUU, sEP, MAR).

Sa conillera: (sant josep). se n’ha vist 1 ex. el 22-III, i 4 ex. el 23-III (gRC),
Formentera: estany Pudent. 2 juvenils el 14-x, 1 juvenil el 16-x (MEy).

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: hivernada: a s’Albufera un màxim de 4 ex. l’11-I (VIC, RID, REU,

REs, PNAM).
s’Evangèlica (Andratx). 1 ex. el 22-I (BAz).
sa Pobla. 1 mascle el 10-II a la carretera a Can Picafort (BAz).
son Real (santa Margalida). 1 mascle adult el 17-II (REs).
Pas prenupcial, 1 mascle l’1-III a sa Barrala (Campos). (VEN,

QUI, LOP, HOF).
Es salobrar de Campos. 2 mascles i 1 femella el 4-III (CAA,

MMA).
s’Albufera, darrera cita el 25-III amb 1 ex. (VEN, QUI).
Albercutx i Formentor (Pollença), únicament una cita l’1-IV amb 2

ex. (gORA).
Pas postnupcial, a s’Albufera, un registre aïllat d’1 femella el 9-Ix,

primera observació el 10-xI amb 1 mascle, i un màxim de 2 ex.
al novembre i desembre (VIC, RID, REU, REs, PNAM). 1 ex.
el 21-x a la Torre de cala en Basset (Andratx) (ALO).

Hivernada, 1 ex. l’1-xII a l’Albufereta (Pollença) (MUN), 1 ex. el
28-xII a Rafal des Porcs (santanyí) (gON).

Menorca: Albufera des grau (Maó). 1 ex. a l’aguait d’en Biel (cala de sa
Font), el 29-III (FLO, FLR).

Eivissa: es Camp Vell (sant Antoni). s’hi observa 1 femella el 15-Ix
(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, s’han rebut 7 registres amb 7 aus (1/1/II, 4/4/IV,

2/2/V).
Un registre aïllat d’1 mascle adult el 20-II al salobrar de Campos

(MUN). Primera cita el 12-IV, amb 1 mascle adult, i darrer el
21-V amb 1 mascle, ambdues al Blanquer de Maria (REs), i el
14-V amb 1 ex. al pla de Vilafranca (sUA).

Pas postnupcial, s’han rebut 6 cites amb 10 aus (5/9/Ix, 1/1/x). Pri-
mera cita el 8-Ix amb 1 jove al cap de ses salines (santanyí)
(CAA, MMA).

Blanquer de Maria. Un mascle jove el 12-Ix amb marca blava a
l’ala dreta i lletres negres B4, anellat al niu a Unterfranken
(Bayern, Deutschland) el 6 de juliol de 2012. 5 ex. el 16 i 9 19-
Ix (4 joves, 2 marcats amb marques blaves a l’ala dreta (B4 i
T2), 2 no marcats, i 1 mascle de segon hivern) (REs).

Cap de ses salines (santanyí). 1 femella en migració el 10-Ix
(VEN, QUI, BEN).

Darrer ex. vist del 17-Ix al 7-x, es tracta d’una au amb marques
alars de color blau i verd a l’ala dreta, a s’Albufera (VIC, RID,
REU, REs, PNAM).

cabrera: postnupcial, se n’ha vist 1 ex. el 10-Ix a l’illa des Conills (ADR).

Accipiter gentilis. Astor (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: s’Albufera des grau (Maó). 1 ex. el 19-xII. Vegeu-ne l’informe del

Comitè de Rareses de Balears.

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 19-II a s’Albufera (VIC, RID, REU, REs,

PNAM). 1 ex. el 28-II a Costitx (VEN, QUI).
Pas prenupcial, s’han rebut 9 registres amb 16 aus (6/11/III,

3/5/IV). Darreres cites, el 27-IV (1 ex.) a Búger (VEN), i el 21-
IV (2 ex.) a Albercutx (Pollença) (gORA).

Clot d’Albarca (Escorca). 1 femella el 12-III (REs, MUN).
Mossa (Escorca). 1 ex. el 30-III (MUN).
Albercutx i Formentor (Pollença). s’han vist 13 ex. en migració des

del 17-III fins al 21-IV. Màxims diaris (gORA).
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Dades 3-III 4-III 17-III 18-III 24-III 25-III 29-III 31-III 1-IV 5-IV 7-IV 9-IV 11-IV 14-IV 21-IV
Albercutx 1 0 5 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2

Pas postnupcial, s’han rebut 9 cites amb 10 aus (3/3/Ix, 3/3/x,
3/4/xI). Primeres cites, el 22-Ix (1 ex.) al cap de ses salines
(santanyí) (VEN), el 26-Ix (1 ex.) a Binifaldó (Escorca)
(gON), i darrer ex. el 21-xI a son Verí de Baix (Llucmajor)
(MUN). Un màxim de 2 ex. l’11-xI a la vall d’en Marc (Escor-
ca) (REs, VEN).

Hivernada, 1 ex. el 22-xII a Mortitx (Escorca) (REs).
Sa Dragonera: 1 ex. a na Popi el 4-x (gON).
Menorca: s’Albaida (Alaior). Darrer registre prenupcial, 1 femella el 17-II

(EsE).
Aeroport (Maó). Primer registre postnupcial, 1 femella juvenil a

una bassa el 13-x (EsE).
Eivissa: Can Micolau (sant Antoni). 1 ex. el 9-II (MAR).

Buscastell (sant Antoni). Observat 1 ex. el 9-II (MAR).
sa Talaia (sant josep). 1 ex. el 22-III (MAR, sEP, TUU).
Es Broll de Buscastell (sant Antoni). Primer registre postnupcial

d’1 ex. el 3-x (MAR).
Can Bonet (sant Antoni). 1 femella l’11-xII (MAR).
Camí des Fornàs (sant Antoni). Observció d’1 ex. el 18-xII

(gAA).
Sa conillera: (sant josep). se n’ha vist 1 ex. el 31-III (gRC).

Buteo buteo. Aligot
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs. Cria accidental
2011 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: hivernada, 1 ex. el 22-I a Llucmajor (MUN). 1 ex. volant baix a la

carretera d’Esporles a s’Esgleieta el 8-II (jAM). 1 ex. el 14-II a
s’Albufera (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Pas prenupcial, des del 3-III (1 ex.) a Albercutx (gORA) fins al 28-
VI amb 1 ex. a la Reserva del galatzó (Puigpunyent) (MRR).

Albercutx i Formentor (Pollença). se n’han vist 41 ex. des del 3-III
fins al 28-IV. Màxims diaris (gORA; gON).

Dades 3-III 4-III 17-III 18-III 24-III 25-III 29-III 31-III 1-IV 5-IV 7-IV 9-IV 11-IV 14-IV 21-IV 28-IV
Albercutx 1 1 4 1 8 4 6 1 3 0 1 0 4 0 0 1

son Hortolà (Calvià). 1 ex. el 20-III i 15-V a (LOP).
Porreres. 1 ex. el 22-V a la carretera de Llucmajor (ROg).
son sureda (Marratxí). 1 ex. el 25-V i 6-VI al mateix lloc (MUN).
galatzó (Calvià). 2 ex. el 27-V (gAN).
son Pacs (Bunyola). 1 ex. el 5-VI (MUN).
son sales (Marratxí). 2 ex. junts el 12-VI (MUN).
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Pas postnupcial, 1 ex. el 14-VIII al salobrar de Campos (BAN,
BLN). 1 juvenil l’1-Ix al cap de ses salines (santanyí) (VEN,
QUI, MON), 1 ex. el 28-x a galdent (Llucmajor) (ROg). 1 ex.
amb forma pàl·lida el 25-xI als afores de Campanet (REs).

Hivernada, 1 ex. posat a un pal el 6-xII a Palmanyola (Bunyola)
(MAT, FIO). 2 ex. el 31-xII a son Hortolà (Calvià) (LOP,
VEN).

Sa Dragonera: cap de Tramuntana. 1 ex. el 22-Ix (MOE, PNDR).
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. volant el 7-VI (COL).

santa Marianna (Maó). 1 ex. dalt d’una estesa elèctrica el 17-xI
(EsC).

Rafal Vell (Maó). 1 ex. a una branca morta dalt d’una alzina el 18-
xII (gRI).

Vergers de sant joan (Maó). 1 ex. dalt d’un pal el 23-xII (EsC).
Eivissa: ses Marrades de Corona (sant Antoni). se n’observa 1 ex. el 19 i

25-I (MAR).
Camí des Fornàs (sant Antoni). 1 ex. el 26-IV (gAA).

Buteo buteo vulpinus. Aligot
Mallorca: Calvià. 3 ex. junts el 26-V. Registre pendent d’homologació pel

Comitè de Rareses. Aquesta subespècie d’origen Paleàrtic no
figura en aquesta llista. si hi és acceptada, serà el primer regis-
tre del comitè a Balears.

Buteo rufinus. Aligot rogenc
Mallorca: vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. el 3-Ix. Registre pendent d’ho-

mologació pel Comitè de Rareses de la sEO. Aquesta au d’ori-
gen Paleàrtic no figura en aquesta llista. si hi és acceptada, serà
el primer registre del comitè a Balears.

Buteo lagopus. Aligot calçat
Mallorca: Talaia d’Albercutx (Pollença). s’hi ha vist 1 mascle adult el 24-III.

Registre 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 registre del comitè a Balears.

Aquila pomarina. Àguila pomerània
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

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

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.
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Aquila pennata (abans 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.
Mallorca: pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), s’han vist 6 ex.

en migració des del 24-III fins al 28-IV. Màxims diaris (gORA).

Dades 24-III 25-III 29-III 31-III 1-IV 5-IV 7-IV 9-IV 11-IV 14-IV 21-IV 28-IV
Albercutx 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1

galatzó (Calvià). 13 ex. el 27-V (gAN).
Pas postnupcial a cap de ses salines (santanyí). Màxims diaris

d’exemplars migrants (VEN, QUI, REs).

Dates 7-Ix 18-Ix 23-Ix
Cap salines 2 6 5

cabrera: 1 ex. a l’illa dels Conills i na Redona, m’ensum que deu cercar
polls de gavina, els dies 27-VII i 9-VIII (sER). se n’ha vist 1 ex.
el 21-x (jAM).

Sa Dragonera: pas prenupcial, s’han observats 128 ex. de l’1-III al 30-V, aconse-
guint un nou rècord el darrer dia, amb 49 ex. Màxims diaris d’e-
xemplars en migració (gDE, IgU, TAV, MAE, PNDR; gON;
ALO; MMM).

Pas postnupcial, se n’han vist 80 ex. del 19-VIII al 2-xII. Màxims
diaris (gDE, MAI, PNDR; gON).

Dates 1-III 8-III 15-III 18-III 20-III 23-III 30-III 31-III 20-IV 23-IV 29-IV 1-V 14-V 17-V 22-V 30-V
Ex.Prenupcial 1 1 1 1 7 2 6 3 1 2 12 25 1 8 8 49
Ex.Postnupcial 2 1 1 27 2 21 2 4 4 2 2 2 1 3 4 2
Dates 19-VIII 10-Ix 15-Ix 2-x 6-x 7-x 12-x 13-x 23-x 25-x 8-xI 9-xI 16-xI 18-xI 19-xI 2-xII

Eivissa: hivernada, són observats 2 ex. a la carretera de santa Eulària a
Vila el 2-I (gAA). 1 ex. el 14 i 19-I al prat de ses Monges (ses
Feixes, santa Eulària) (MAR, ARB, CAL).

Pas prenupcial, 2 ex. el 24-III a Can Fontet (sant Antoni) (MAR).
1 ex. l’11-V a ses Pallisses (Eivissa) (MUN). Darrer registre el
9-VI amb 1 ex. a la serra de Portmany (sant Antoni) (MAR).

Pas postnupcial, primer ex. el 12-Ix a Can guillemó (sant Antoni)
(MAR). 2 ex. el 12-x al pla d’Albarca (sant Antoni) (MAR).

Hivernada d’1 ex. el 18-xII al camí des Fornàs (sant Antoni).
(gAA).

Formentera: prenupcial. se n’ha vist 1 ex. el 2-VI a Can Marroig (Mss).
Postnupcial, 1 ex. el 13-x a la Mola. (MEy).
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Aquila fasciata (abans Hieraaetus fasciatus). Àguila coabarrada
Estatus: accidental (MA-ME-EI). Extinguit com a reprod. a Mallorca, darrer any de
cria 1964.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: al 2012, segon any del Pla de Reintroducció de l’àguila coabarra-

da a Mallorca que du a terme la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, s’han alliberat 2 polls (un mascle i una
femella nascuts en captivitat a gREFA) i 3 volanders (dos mas-
cles i una femella, cedits per la junta de Andalucía, generalitat
de Catalunya i gREFA). Hi ha hagut quatre baixes: dos dels
quatre juvenils alliberats l’any 2011 i un dels d’enguany van
morir per electrocució (torretes immediatament corregides pel
projecte Avilínia de la Conselleria i gEsA-ENDEsA); i un dels
volanders (un immadur mascle cedit per gREFA) que no se va
adaptar a la vida en llibertat i va ser recapturat dues setmanes
després del seu alliberament. Els paràmetres demogràfics de
moment se mouen entre els normals per l’espècie al nostre
entorn. A finals de 2012 la població està formada per 7 exem-
plars, 4 mascles i 3 femelles, de les següents classes d’edat:
1 juvenil, 2 immadurs, 2 subadults i 2 adults. (VIA, servei de
Protecció d’Espècies).

Albercutx (Pollença). 1 ex. el 17-III (VEN, QUI, BEN), i 1 ex. que
portava el que semblava un petit emissor a l’esquena, sense
antena, volant amb un grup de 3 circus aeruginosus el 31-III
(jAM).

s’Arracó (Andratx). 1 jove el 5-VIII (BAz).
son Macip (Escorca). 2 ex. el 19-Ix (gON).
son Hortolà (Calvià). 1 ex. el 18-x (LOP).

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI)
Estatus: sedentari rar (MA-ME). Hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-EI-
FO) i rar (ME). Extingit com a reproductor (EI-FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: la població reproductora de l’any 2012 ha estat de 12 parelles.

Totes elles van fer la posta i sols 10 parelles van acabar la repro-
ducció amb èxit. En total van arribar a volar 15 + 2* polls (*dos
possibles polls d’un niu nou del qual n’ha arribat informació
externa) (MAL, MUN, Conselleria d’Agricultura i Medi
Ambient).

Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), únicament tres
aus en migració els dies 31-III, 9 i 22-IV, amb 1 ex. (gORA).

s’Albufera. Un màxim de 7 ex. el 31-VIII (VIC, RID, REU, REs,
PNAM).

Es salobrar de Campos. Un màxim de 3 ex. el 18-xI (MUN).
cabrera: la població reproductora de l’any 2012 ha estat de 2 parelles. Totes

elles van fer la posta i van acabar la reproducció amb èxit. En
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total van arribar a volar 4 polls (MAL, MUN, Conselleria d’A-
gricultura i Medi Ambient).

Sa Dragonera: màxims mensuals (gDE, VAN, MAI, jOA, MAO, CLR, PNDR;
sEV; gON; ALO, RAy).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Ex. 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0

Menorca: pas prenupcial, 1 ex. volant en direcció N el 24-IV a punta Prima
(sant Lluís) (EsC).

Pas postnupcial, 1 ex. des del 22 al 26-VII al port de Maó (EsC).
Eivissa: ses salines (sant josep). 1 ex. el 15-I (MAR, PAL, gAA, ARB,

VER, CAL). Observacions d’1 ex. entre el 10-II i 31-xII amb un
màxim de 2 ex. el 18-VIII (IgL, MAR, CAR, Mss).

Cala d’Albarca (sant Antoni). se n’ha vist 1 ex. als penya-segats el
29-III (gRC, MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 3-V (FOL) i el 18-VIII (KLA).

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: pas prenupcial, al salobrar de Campos, 8 ex. el 14-IV (REs).

sa Barrala (Campos). Un grup de 7 individus mascles i femelles
caçant insectes el 9-IV (jAM), 3 ex. el 19-IV (VEN, sLA), 5 ex.
(4 �, 1�) el 16-V (REs).

Pas Postnupcial, 3 ex. l’11-Ix al cap de ses salines (santanyí)
(VEN, QUI).

Menorca: aeroport de Menorca (Maó). 2 parelles adultes el 28-III (EsE).

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, Albercutx i Formentor (Pollença). s’han vist 34 ex.

sortint cap al nord, des del 18-III fins al 28-IV. Màxims diaris
(gORA).

Dades 18-III 24-III 25-III 29-III 31-III 1-IV 5-IV 7-IV 9-IV 11-IV 14-IV 21-IV 28-IV
Albercutx 1 18 0 0 1 0 0 0 2 4 0 5 3

s’Estelella (Llucmajor). 1 ex. caça un passeriforme sobre la mar i
vàries gavines l’ataquen per pendre-li la presa, el 4-III (CAA,
MMA).

Blanquer de Maria. s’hi han vist 2 mascles copulant damunt un pal,
una femella passa volant a prop d’ells, el 13-III (REs).
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Puig Major. 1 ex. cap al nord l’1-IV (REs).
Cap de ses salines (santanyí). s’hi han vist 21 ex. en migració del

16 al 23-Ix (VEN, QUI, REs).

Dates 16-Ix 18-Ix 23-Ix
Cap salines 4 1 16

cabrera: 2 ex. el 18-IV (RID).
Sa Dragonera: 1 ex. el 29-IV (IgU, TAV, MAE, PNDR). se l’ha vist del 13-VII (

2 ex.) al 5-VIII (7 ex.). 1 ex. el 5-x (gDE, PNDR).
Menorca: es Mercadal. 1 parella copulant l’1-II (PON).

Naus de Mestral (Maó). 1 parella es reprodueix amb èxit dins una
nau en obres del 20-IV al 30-V (EsC).

Egipte (Alaior). 1 femella covant l’1-V (jUL).

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
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Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 femella el 14-V (VIC, RID, REU, REs,
PNAM).

Albufereta (Pollença). 1 femella el 23-V (REs).
Llucmajor. 1 ex. el 17-VI a la carretera de sa Ràpita (ROg).

Menorca: camí Vell (Ciutadella). 1 mascle el 14-V (MEN).
Eivissa: pas prenupcial, 1 femella el 20-V a Cas Mallorquí (santa Eulària)

(MAR).

Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: hivernada, 2 ex. del 3 al 25-I, i 1 femella del 10 al 28-II, ambdós

registres a s’Albufera (VIC, RID, REU, REs, PNAM). 1 ex. el
9-II al Blanquer de Maria (REs).

Pas prenupcial, 1 ex. posat en un cable el 3-V a Petra (sAC).
Pas postnupcial, a s’Albufera és present del 26-x (1 ex.) al 13-xI

(2 ex.), amb un màxim de 3 ex. el 8-xI (VIC, RID, REU, REs,
PNAM; VEN, QUI, VAR).

Falco subbuteo. Falconet
Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental el 1988, 89 i 90 (MA),
i 2003 (ME). Accidental (EI). Selecció: fenologia i tots els registres a EI-FO.
Mallorca: pas prenupcial, se n’han rebut 5 registres amb 7 aus (1/1/III, 3/5/IV,

1/1/V).
Albercutx, Formentor (Pollença), s’hi han vist 6 ex. des del 31-III

fins al 21-IV (gORA).

Dates 31-III 1-IV 5-IV 7-IV 9-IV 11-IV 14-IV 21-IV
Albercutx 1 1 0 0 0 1 0 3

santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 16-V al camí del torrent de galatzó
(gAN).

Pas postnupcial, se n’han rebut 13 cites amb 17 aus (8/10/Ix,
5/7/x). Primer ex. el 13-Ix a Costitx (VEN). 1 ex. intentant
capaturar rates pinyades el 15-Ix a Costitx (VEN, QUI).

s’Albufera, se n’han vist entre el 19-Ix (1 ex.) i 22-x (1 ex.), amb
un màxim de 3 ex. el 16-x (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Cap de ses salines (santanyí). s’hi han vist 7 ex. en migració del
18-Ix al 14-x. Màxims diaris (VEN, QUI, REs, gRC).

Dates 18-Ix 22-Ix 29-Ix 12-x 14-x
Cap salines 2 1 2 1 1

Menorca: sant Bernat (Maó). 1 ex. el 23-V (MEN).
sant Antoni de Ruma (Ferreries). 1 parella reproductora és obser-

vada setmanalment des del 17-VII fins al 18-Ix (2 ex.). Prime-
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ra observació, 1 femella adulta atacant un aquila pennata el 17-
VII. Es localitza el niu a un pi blanc el 23-VII (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 cita el 21-IV (2 ex.) a les Fonts salades - s’Almangra

(Pollença) (ALO), i el 28-IV amb 1 ex. a Albercutx (Pollença)
(gORA).

s’Albufera. Des del 29-V amb 26 ex., fins al 22-x. Un màxim de
80 ex. el 6-VI (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Cap de ses salines (santanyí). 4 ex. migrant cap al sud el 23-Ix
(REs, VEN). 2 ex. el 14-x (REs, VEN, gRC).

cabrera: s’ha realizat el 9-Ix un recompte d’exemplars a tot els illots on cria
que ha donat un total de 103 ex. (ADR, BON). Prenupcial, pri-
mer ex. el 18-IV (RID).

Sa Dragonera: prenupcial, primera cita el 26-III amb 5 ex. (MAO, ALO, RAy).
Postnupcial, darrer registre el 6-xI amb 2 ex. (MAI, PNDR).

Menorca: santa Marianna (Maó). 3 ex. volant en direcció NO el 31-V (FLO).
Eivissa: bassa de sa Rota (santa Eulària). Quatre observacions entre el 20-

V i el 21-Ix, amb un màxim de 15 ex. el 21-Ix (MAR).
Es Vedrà: (sant josep). Prenupcial, primer ex. el 22-IV (MAR).
Formentera: 1 ex. el 10-VI a Can Marroig (Mss).

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 i dades d’interès.
Malgrats: (Calvia). 1 ex. l’1-Ix, perseguint i atacant Puffinus mauretanicus.

s’hi abalançà tres vegades, i cada vegada el P. mauretanicus fugia
submergint-se sota l’aigua en el darrer segon. Després del tercer
intent, el falcó es va donar per vençut i se n’anà volant (gAN).

Falco peregrinus calidus. Falcó, falcó reial (EI).
Estatus: migrant e hivernant rar (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

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 100 parelles (VIC,

RID, REU, REs, PNAM).
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Torrent de na Borges. 1 ex. el 16-I, és la primera cita per aquesta
localitat (MUñ, ART).

Estany de ses gambes (santanyí). 2 ex. el 23-V (MUN).
Prat de sant jordi (Palma). se n’ha sentit 1 ex. el 15-xI (MUN).
Es salobrar de Campos. 3 ex. el 7-x (sUR, MAs, gON).
Depuradora de s’Illot (sant Llorenç). 1 ex. el 4-Ix (PAT).

Menorca: Albufera des grau (Maó).1 mascle territorial el 27-III. 2 ex. el 21-
Ix (MOz, PNAg).

Eivissa: ses salines (sant josep). 1 ex. el 12-x i 5-xI (gAA).
Formentera: estany Pudent i es Brolls. s’hi observen 2 ex. el 16-I (CAR, MAR,

Mss, CAL).

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, 1 ex. el 31-III (VIC, RID, REU, REs,

PNAM).
Menorca: son saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. al tamarigar el 15-I

(MEN).
Cala en Porter (Alaior). 1 ex. al torrent el 22-I (MEN).

Eivissa: ses salines (sant josep). Observació d’1 ex. el 29-III (gAA).

Porzana parva. Rascletó
Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO). Falta infor-
mació.
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: Albufera des grau (Maó). 3 ex. el 21-III. Vegeu-ne l’informe del

Comitè de Rareses de Balears.

Porzana pusilla. Rasclet menut, rasclet petit (MA-EI-FO), rasclet gris (ME)
Estatus: accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a 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, fenologia i màxims.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 200 parelles, s’han

vist comportaments nupcials a partir del 14-III (VIC, RID, REU,
REs, PNAM).

golf de son Muntaner (Palma). 40 ex. el 15-I, 23 ex. el 26-xII
(MUN).
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golf de santa Ponça II (Calvià). 25 ex. el 19-I (MUN).
golf de santa Ponça I (Calvià). 20 ex. el 19-I (MUN).
Es salobrar de Campos. 3 ex. el 20-II, 8 ex. el 30-VIII (MUN).
Prat d’Alcúdia. 12 ex. el 18-III, 30 ex. el 13-VIII, 25 ex. l’1-xI, 15

ex. el 2-xII (MUN).
Estany de ses gambes (santanyí). 1 ex. el 23-V, 1 adult i 1 poll el

29-VI (MUN).
Estany des Tamarells (ses salines). 1 ex. el 23-V, 1 adult i 2 polls

de niades diferents el 29-VI (MUN).
son Navata (Felanitx). 18 ex. el 10-xI (ROg).
Bassa de Can guidet (Palma). 1 ex. el 23-xI i 29-xII (gRC).

Menorca: Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals (MOz, PNAg).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Ex. 15 14 9 5 2 3 13 21 66 68 52 12

Eivissa: ses salines (sant josep). se n’han vist 9 ex. el 8-I i 9-IV (gAA;
MAR). Observació de polls a partir del 26-V (MAR).

golf de Roca Llisa (santa Eulària). Observació de 35 ex. el 14-I
(MAR, ARB, CAL). 9 ex. el 26-VII (MAR).

Riu de santa Eulària. s’hi observen 8 ex. el 14-I a la desemboca-
dura (CAL, ARB, MAR).

Pedrera d’argila de Can Planes (santa Eulària). 1 immadur el 24-VI
(MAR).

Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 16-I as Brolls. (Mss, CAR, CAL, MAR).
s’hi ha vist 1 adult i 1 jove el 30-VII (MEy).

Porphyrio alleni. gall faveret, gallet faver africà (MA-EI)
Estatus: divagant. Selecció: tots els regitres rebuts.

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

Porphyrio porphyrio. gall faver
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït el 1991 (MA). Acciden-
tal (EI-FO). Cria des de 2000 (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha criat 125 parelles, s’han

vist polls a partir del 16-V, i de joves del 30-V (VIC, RID, REU,
REs, PNAM).

golf de son Muntaner (Palma). 7 ex. el 15-I, 6 ex. el 26-xII
(MUN).

golf de santa Ponça I (Calvià). 3 ex. el 19-I (MUN).
golf de santa Ponça II (Calvià). 6 ex. el 20-I (REs). 2 ex. el 8-III

(gAN), 1 ex. el 14-xII (REs).
Prat de sant jordi (Palma). 1 ex. el 22-I (AMg).
ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 12-III (gRC).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 15-IV (LOP, VEN, QUI, REs, BEN,

sLA). 3 ex. el 2-xII (MUN).
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Prat d’Alcúdia. 1 ex. el 13-VIII, 7 ex. el 9-Ix, 1 ex. el 20-x i 1-xI
(MUN).

Menorca: s’Albufera des grau (Maó). 2 adults i 2 polls de poques setmanes
el 24-IV (MEN, BET). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOz, PNAg).

Dates I II III IV V VI VII VIII 21-Ix* x xI 9-xII*
Ex. 4 7 6 3 4 2 1 3 3 0 0 1

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 enguany que hi ha criat 100 parelles, s’han

vist nius a partir del 19-III, polls des de l’11-IV, i juvenils des del
27-V (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (MUN; VIC).
Bassa de Can guidet (Palma). Màxims mensuals (gAN; MUN;

gRC).
Prat d’Alcúdia. Màxims mensuals (MUN; VIC).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Albufereta 36 + 90 + + + + + + 80 525 +
Can guidet 46 65 47 9 23 26 55 28 19 38 22
Prat Alcúdia 379 140 141 127 155 + 147 142 97

golf de son gual (Palma). 87 ex. el 15-I, 53 ex. el 17-II (gRC).
golf de santa Ponça II (Calvià). Un màxim de 298 ex. el 20-I.

Parella amb 2 pollets el 30-VI. 259 ex. el 14-xII (REs).
golf de santa Ponça I (Calvià). Un màxim de 25 ex. el 19-I

(MUN).
golf de son Muntaner (Palma). Un màxim de 81 ex. el 15-I, 58 ex.

el 26-xII (MUN).
Estany des Tamarells (ses salines). 1 ex. el 23-V (MUN).
Prat de sant jordi (Palma). 2 ex. el 15-xI (MUN).

Menorca: Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals (MOz, PNAg).
salines de Mongofra Nou (Maó). Màxims mensuals i dates extre-

mes amb asterisc (MOz, PNAg).

Dates I II III IV 23*-V VI VII VIII Ix x xI xII
Albufera 2166 1472 712 337 389+35p 843+86 j 1334 2265 2094 1928 2124 2032
Mongofra 47 148 159 94 32* 0 0 0 0 0 0 0

Eivissa: ses salines (sant josep). s’hi observen 14 i 10 ex. el 15-I i 17-II,
respectivament (MAR). Postnupcial, primer ex. el 24-x (MAR).

118



ANUARI ORNITOLògIC
DE LEs BALEARs 2012

golf de Roca Llisa (santa Eulària). s’hi han vist 8 ex. el 14-I
(CAL, ARB, MAR).

Bassa de sa Rota (santa Eulària). s’hi observen 9 ex. el 14-I
(MAR, CAL, ARB). 8 i 5 ex. el 19-II i 19-III (MAR). Primer
registre postnupcial el 21-Ix amb 3 ex., presents fins al 16-xII
amb un màxim de 4 ex. al novembre i desembre (MAR).

Pedrera de Can Planes (santa Eulària). 1 ex. el 24-VI (MAR).
Formentera: estany Pudent. Hivernada, 3 ex. el 30-I, 2 ex. el 9-II (KLA).

Fulica cristata. Fotja banyuda
Estatus: sedentari rar (MA).
Selecció: tots els regitres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha criat 7 parelles, s’han vist

comportaments reproductors a partir del 28-II, i polls des del 9-
V. Màxims mensuals (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Ex. 21 8 10 5 3 5 7 6 7 7 8 3

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

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

Grus grus. grua, grulla (FO)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: hivernada, 1 ex el 4-II a Maria (VEN, QUI). Un esbart de 21 ex. en

vol baix el 8-II a Ariany (MUñ, ART) i a sant joan (ALO).
Pas prenupcial, a s’Albufera, màxims mensuals i dates extremes

amb asterisc (VIC, RID, REU, REs, PNAM).
Es salobrar - sa Barrala (Campos). Màxims mensuals (REs, QUI,

VAR, ARB, gRC; VEN).

Dates I 5*-II 9*10**III IV V-VI VII VIII Ix 20**28*x x 15*-xI xII
Albufera 46 24* 0 0 0 0 0 11* 113 11 7
salobrar-Barrala 37 41* 46** 0 0 0 0 0 10** + 7* 0

Pas postnupcial, un nou rècord a Balears amb una concentració de
113 ex. el 29-x a s’Albufera (REs).

Pla de Vilafranca. 8 ex. el 16-xI (sUA).
Blanquer de Maria. 46 ex. el 9-II. 2 adults el 30-x. 17 ex. el 16-xII

(REs).
Albufereta (Pollença). 1 ex. els dies 1 i 17-xI (MUN).
Cap de ses salines (santanyí). 7 ex. el 15-xI (VEN, REs).
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Hivernada, 43 ex. (34+9) volant en direcció sud el 16-xII a Costitx
(VEN). 31 ex. volant en formació típica en U el 27-xII a Can
Casesnoves (Es Palmer, Campos) (MAs, MAA).

Sa Dragonera: prenupcial, 6 ex. el 19-III a na Miranda (sEV). Postnupcial, un
esbart de 7 ex. volaven cap al sO el 9-xI (gDE, PNDR).

Menorca: santa Marianna (Maó). 2 adults i 1 immadur el 10-III. 30 ex. el 18-
xI (FLO, BOH).

Aeroport (Maó). 23 ex. volant en direcció N el 28-x. El mateix dia,
2 ex. més s’aturen vora de l’aeroport (EsE).

Basses de Lluriac (es Mercadal). 4 ex. el 13-xI (COL).
salines de Mongofra Nou (Maó). 7 ex. alcen el vol el 18-xI

(MsC).
Eivissa: Benimussa (sant josep). Observació de 14 ex. en vol el 8-I (CAN,

MAR).
ses salines (sant josep). Dues observacions de 2 ex. el 17-II i 9-III

(MAR). Postnupcials, 5 i 7 ex. el 5-xI i 21-xII, respectivament
(gAA, LAM).

sant josep. s’hi han vist 56 ex. en vol el 28-x (LAM).
Benimussa. 30 ex. en vol el 30-x (MAR).

Haematopus ostralegus. garsa de mar
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 14-IV (MUN).
Sa Dragonera: 1 ex. a la punta de cala Lladó el 24-III (MCM, ROD, sEV, MEI,

WIN, gIL).
Formentera: estany Pudent. 1 adult el 28 i 29-VII as Brolls (vegeu-ne el dibuix)

(MEy).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI)
Estatus: estival moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA), rar (EI).
Migrant moderat (MA-ME-EI). Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi ha criat 197 parelles, s’han vist còpules a

partir del 21-III, nius des de l’1-IV, ous des del 3-IV, polls des
del 7-V, i juvenils des del 22-V. Màxims mensuals (VIC, RID,
REU, REs, PNAM; MUN).

Es salobrar de Campos. Hi és present tot l’any. Màxims mensuals
(REs; gAN; MUN; sUA).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Albufera 70 56 24 + 25 + 119 56 35 20 38 26
salobrar 42 + 6 + + 45 170 160 + 55 40 +

Albufereta (Pollença). 4 ex. l’1-III, 6 ex. el 15-VIII, 77 ex. el 9-Ix,
4 ex. el 2-xII (MUN).

salines de sa Vall (ses salines). 3 ex. el 20-II, 18 ex. entre ells tres
adults covant el 23-V, 25 ex. el 7-VIII, 35 ex. el 21-x (MUN).

120



ANUARI ORNITOLògIC
DE LEs BALEARs 2012

121



ANUARI ORNITOLògIC
DE LEs BALEARs 2012

ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 12-III, 28 ex. el 12-VI (gRC).
Es Carnatge (Palma). 1 ex. el 21-III (MAT, FIO).
Port de sóller. 6 ex. l’11-IV descansant a la platja (MAT, FIO).
Estany de ses gambes (santanyí). 165 ex. el 23-V, 25 adults i un

mínim de 12 colles amb polls mitjancers el 29-VI (MUN).
Estany des Tamarells (ses salines). 10 ex. el 23-V, 6 adults i un

mínim de 3 polls de diferents edats que corresponen a tres colles
el 29-VI (MUN).

Bassa de Can guidet (Palma). 1 ex. el 28-V (gAN).
golf de santa Ponça II (Calvià). 2 ex. el 4-VI (gAN).
Prat d’Alcúdia. 22 ex. el 13-VIII, 6 ex. el 9-Ix (MUN).
Prat de sant jordi (Palma). Un màxim de 15 ex. el 18-xI (jAM).

cabrera: 2 mascles i 2 femelles al caló de ses Agulles el 12-VII (sER).
Menorca: salines de Mongofra Nou (Maó). Màxims mensuals, dates extremes

amb asterisc i dades puntuals entre parèntesis (MOz, PNAg).
Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (MOz, PNAg).

Dates I II III 5*19**IV 23*V VI 27-VII 27*VIII Ix x xI xII
Mongofra 0 0 0 14* 16* 0 (2) 0 0 0 0 0
Albufera 0 0 0 3** 12 7 6+2j 9+2j* 0 0 0 0

Punta Prima (sant Lluís). 2 ex. el 22-IV (HUg).
Eivissa: ses salines (sant josep). Hivernada, 2 ex. el 15-I (MAR, CAL,

ARB, PAL, VER, gAA). 14 ex. l’11-V (MUN). Observació de
polls a partir del 29-V (MAR). Postnupcial, observacions fins al
novembre (gAA, MAR).

Bassa de sa Rota (santa Eulària). 1 ex. el 21-IV (MAR).
Formentera: estany Pudent. Primer ex. el 10-III, 4 adults i 2 polls el 9-VI (KLA).

15 ex. del 19-VII al 2-VIII, almenys 4 dels quals eren subadults
(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: Es salobrar de Campos. Observació de polls a partir del 8-V (REs).

Màxims mensuals (REs; gAN; MUN; sUR, MAs).
s’Albufera. Tot i que no hi ha criat, s’hi han vist còpules a partir del

14-V. Màxims mensuals, entre parèntesis registres aïllats i dates
extremes amb asterisc (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Dates I 29-II III 4-IV* V VI VII VIII Ix x xI xII
salobrar + 150 + + P 160 290 395 + 220 25 40
Albufera 0 (2) 0 2* 4 2 1 1 1 0 1 0
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Albufereta (Pollença). 28 ex. el 22-III (REs), 3 ex. el 8-IV (REs,
VEN, QUI).

Estany de ses gambes (santanyí). 20 ex. el 23-V (MUN).
Estany des Tamarells (ses salines). 2 ex. el 23-V, 2 adults el 29-VI

(MUN).
Prat de sant jordi (Palma). 1 ex. el 15-xII al costat d’avisadors

(BAz).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 1 ex. menjant sobre les roques el 2-IV (EsC).
Eivissa: ses salines (sant josep). Observacions prenupcials del 19-IIII al

18-VI amb un màxim de 10 ex. el 9-IV (MAR, gAA). Intent de
cria per primera vegada a l’illa amb l’observació d’1 adult
covant durant uns dies a un munt de pedres i l’altre adult defen-
sant el niu davant el pas d’una gavina el 29-V. Finalment sembla
que aquesta parella fracassa per causes desconegudes; per una
altra banda és probable l’intent de cria d’una segona parella a la
zona (MAR). Observacions postnupcials de 2 i 1 ex. des de l’1-
VII fins al 2-xII (MAR; TUU).

Formentera: estany Pudent. 3 ex. en vol el 23-IV (KLA), 3 ex. l’1-VI (Mss,
COL), 1 ex. el 12-VI (KLA). 1 ex. del 9 al 30-VII (vegeu-ne el
dibuix), 4 ex. el 29-VII (MEy).

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 s’estima que hi han criat 55 parelles, s’han

vist joves a partir del 5-VI. Un màxim de 156 ex. el 23-I (VIC,
RID, REU, REs, PNAM).

Blanquer de Maria. 25 ex. el 9-II (REs).
Formentor (Pollença). se n’ha escoltat 1 ex. al canal de l’Avenc el

21-IV (gON).
ses salines. 2 ex. el 9-V a l’illot de na Moltona (MUN).
Punta des Captius (Calvià). 1 ex. a prop de la punta l’1-xI (gON).
Palma. Un esbart d’uns 20 ex. colgant-se al solar de l’estació trans-

formadora de gEsA del polígon de can Valero, creuaven baixos
per damunt la carretera, i semblaven venir de la part del cemen-
teri el 13-xI (jAM).

Es salobrar de Campos. Un màxim de 14 ex. el 15-xI, 70 ex. el 16-
xII (sUR, MAs).

Sa Dragonera: 1 ex. al port el 28-III (MCM, ROD).
Menorca: santa Teresa (es Mercadal). 50 ex. l’1-III (COL).

Malbúger (Maó). 30 ex. el 20-xI (EsC).
Eivissa: ses salines (sant josep). Concentració de 25 ex. el 15-I (CAR).

Glareola pratincola. guatlereta de mar, polleta de mar (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
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Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 10-IV (VEN).

s’Albufera. Prenupcial, és present de l’1 al 31-V sempre amb 1 ex.,
i un màxim de 4 ex. el 25-V. Postnupcial, 1 ex. el 13-Ix (VIC,
RID, REU, REs, PNAM).

Eivissa: ses salines (sant josep). Dues observacions, el 26 (7 ex.) i 29 –IV
(1 ex.) (gAA).

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. Enguany s’estima que hi han criat 75 parelles, i s’han

vist còpules a partir de l’11-IV i nius a partir del 26-IV. Màxims
mensuals i registres aïllats entre parèntesis (VIC, RID, REU,
REs, PNAM; gAN; sER).

Es salobrar de Campos. Màxims mensuals (REs; gON, MAs,
sUR).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI 21-xII
Albufera 2 2 11 + + + + 120 90 67 0 (1)
salobrar 0 + + + 2 + 2 3 + 10 15 +

Blanquer de Maria. 1 ex. el 9-II (REs).
Torrent de Vinagrella (Llubí). 1 ex. el 30-III (CAA).
Depuradora de Vilafranca. Hi és present entre el 6-IV i el 22-VIII,

amb un màxim de 3 ex. (sUA; gAN).
Estany de ses gambes (santanyí). 6 ex. el 23-V, 1 colla amb 3

polls el 29-VI (MUN).
Embassament de Cúber (Escorca). 3 ex. el 23-IV, 2 ex. el 15-V

(ARB).
Estany des Tamarells (ses salines). 2 adults el 29-VI (MUN).
Prat d’Alcúdia. 1 ex. el 9-Ix (MUN).

Menorca: salines de Mongofra Nou (Maó). Màxims mensuals i dates extre-
mes amb asterisc (MOz, PNAg).

Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOz, PNAg).
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Dates I II 14*III 27*IV V VI VII 27*VIII Ix 8*x 8*xI xII
Mongofra 0 0 3* 1 5 3 9 1* 0 1* 2* 0
Albufera 0 0 0 2* 1 2 2 9 8 3 2* 0

Eivissa: ses salines (sant josep). Primer registre el 9-III amb 3 ex. i 7 ex. el
19-III (MAR). 15 ex. l’11-V (MUN). 3 ex. el 24-VIII (MAR).

Bassa de sa Rota (santa Eulària). 1 ex. el 13-III i 21-IV (MAR).
ses Feixes (Eivissa). Observació de 2 ex. el 5-IV al prat de ses

Monges (gAA).

Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros
(ME). Estatus: hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME-FO). 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, REU, REs, PNAM).
Es salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (REs; gAN; HOF, LOP, VEN, QUI; MUN; sUR,
MAs).

Dates I 24**29*II III 13*14**IV IV 8**18*V VI 19*26**VII VIII Ix 16-x* xI 17-xII*
Albufera 0 1* 0 1* 30 1* 0 1* 1 11 2 0 3
salobrar 9 8** 8 2** + 35** 0 1** 3 + 30 10 +

Bassa de Can guidet (Palma). 1 ex. el 25-IV (gRC).
Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 3 ex. el 15-I (PON).

salines de Mongofra Nou (Maó). Observacions des del 27-III al
23-V amb un màxim de 5 ex. el primer dia (MOz, PNAg).

Eivissa: ses salines (sant josep). 13 ex. el 15-I (MAR, CAR, gAA, MAz,
PAL, ARB, VER, CAL). Darrer registre prenupcial el 4-V amb
2 ex. Primera observació postnupcial el 24-VIII amb 3 ex.
(MAR).

Formentera: salines de la savina. 2 ex. el 21-V (KLA).
Punta des Trucadors. 3 ex. l’11-x (MEy).

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 75 parelles, i s’han vist nius

a partir del 7-V, i joves des del 28-VI . Màxims mensuals (VIC,
RID, REU, REs, PNAM).

Es salobrar de Campos. Hi és present tot l’any. Observació de
polls a partir del 8-V (REs). Màxims mensuals (REs; gAN;
HOF, LOP, VEN, QUI; MUN; sUR, MAs).
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Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Albufera 101 76 140 + + + 110 150 30 19 17 68
salobrar + + 10 + + + 160 120 225 380 83 +

Blanquer de Maria. 1 ex. el 9-II (REs).
sa Font Celada (Artà). 2 ex. el 7 i 8-IV (gON).
ses salines de sa Vall (ses salines). 12 ex. el 23-V, 57 ex. el 7-VIII,

20 ex. el 21-x (MUN).
Estany de ses gambes (santanyí). 6 ex. el 23-V (MUN).
Platja des Caragol (santanyí). 6 ex. el 23-V (MUN).
Bassa de Can guidet (Palma). 1 ex. el 28-V (gAN).
Depuradora de s’Illot (sant Llorenç). Un màxim de 20 ex. el 4-Ix

(PAT).
Prat d’Alcúdia. 1 ex. el 9-Ix (MUN).
son Real (santa Margalida). 110 ex. a la platja el 24-xI (REs).
s’Arenalet d’Albarca (Artà). 3 ex. el 18-xII (gON).

Menorca: salines de Mongofra Nou (Maó). Observacions des del 27-IV fins
al 27-VIII amb un màxim de 2 ex. el primer dia (MOz, PNAg).

Eivissa: ses salines (sant josep). Un màxim hivernal de 108 ex. el 15-I
(CAR, MAR, CAL, MAz, PAL, VER, gAA, ARB). 14 ex. l’11-
V i observacions de polls a partir del 13-V (MUN).

Formentera: estany Pudent, 22 ex.; salines d’en Ferrer, 6 ex.; Estanyets, 14 ex.,
ambdós el 16-I (CAR, MAR, Mss, CAL).

S’Espalmador: (Formentera). se n’han vist 3 ex. el 18-I (CAR, 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: pla de Vilafranca. 1 ex. el 22-VIII. Registre pendent d’homologa-

ció pel Comitè de Rareses de Balears.
Blanquer de Maria. 2 ex. el 4-Ix. Vegeu-ne l’informe del CRB.

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)
Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: es salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (REs; gAN; sUR, MAs; MON).

Dates I II III 14*-III IV-V VI-VII VIII Ix x 12*-xI xI xII
salobrar 225 + 150 2 0 0 0 0 0 1 2 75

Prat de sant jordi (Palma). 135 ex. el 15-I (gRC).
sa Barrala (Campos). 240 ex. el 5-II (REs).
Blanquer de Maria. 330 ex. el 9-II. 96 ex. el 16-xII (REs).
Punta de n’Amer (sant Llorenç). 4 ex. el 25-II (REs).
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Illot de na Llarga (ses salines). 112 ex. el 10-III (REs, ARB, gRC).
132 ex. el 16-xII (sUR, MAs).

Illot de na Cabot (ses salines). 117 ex. el 16-xII (sUR, MAs).
s’Albufera. 20 ex. l’11 i 12-xII, i 1 ex. el 18-xII (VIC, RID, REU,

REs, PNAM).
Can Vairet (Calvià). 43 ex. el 14-xII (REs).

Menorca: Cavalleria (es Mercadal). 9 ex. l’11 i 18-I. (MEN).
santa Teresa (es Mercadal). 27 ex. el 18-I (MEN).

Basses de Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 12-IV (MEN, PIO, FLO).
Eivissa: ses salines (sant josep). s’observa des del 15-I fins al 15-III amb

un màxim hivernal de 133 ex. el 28-II (MAR, gAA, CAL,
ARB).

Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: es salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (REs, VEN, QUI; gAN; MUN).

Dates I II III IV 8*-V VI VII 23*-VIII Ix x xI xII
Ex. 30 8 5 4 4 0 0 2 2 3 5 +

s’Albufera. 1 ex. el 8-II, 25 i 27-IV. 1 ex. el 8 i 9-VIII (VIC, RID,
REU, REs, PNAM).

Eivissa: ses salines (sant josep). Observació de 3 ex. el 15-I (MAR, gAA,
MAz, CAL, PAL, ARB, CAR, VER). se’n veu 1 ex. aïllat fins
al 9-IV com a darrera observació prenupcial (gAA, MAR). Pri-
mera observació postnupcial el 24-VIII amb 1 ex. (MAR).

Formentera: Estanyets. Observació de 2 ex. el 16-I (CAR, Mss, CAL, MAR).
Estany Pudent. 1 ex. el 18-VIII (KLA). 1 ex. sentit el 13-x as

Brolls (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, dates extremes amb asterisc i els

registres aïllats entre parèntesis (VIC, RID, REU, REs, PNAM;
gAN).

Es salobrar de Campos. Màxims mensuals (gAN; LOP, HOF,
VEN, QUI; gON, MAs, sUR; MMM).
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Dates I II III 14-III* IV 11-IV* 31-V VI-VII 30-VIII* Ix 16*x xI xII
Albufera 721 140 130 + 50 1 (1) 0 1 6 56 250 500
salobrar 350 145 11 1* 0 0 0 0 0 0 2* 100 15

ses Fontanelles (Palma). 35 ex. el 15-I (gRC).
sóller. 105 ex. el 4-II als camps de cultiu de ca n’Aí (OLI).
sa Barrala (Campos). Un mínim de 150 ex. el 5-II (REs).
Prat de sant jordi (Palma). 425 ex. el 15-I (gRC), 300 ex. el 15-xI

(REs, VEN).
golf de son gual (Palma). 312 ex. el 17-II (gRC).
Albufereta (Pollença). 25 ex. el 17-xI, 75 ex. el 2-xII (MUN).

Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal). 100 ex. el 12-IV (MEN, PIO,
FLO).

salines de la Concepció (es Mercadal). 2 ex. volant el 28-x (EsC,
CRR, gRg).

Eivissa: ses salines (sant josep). 30 ex. el 15-I (gAA, PAL, ARB, MAR,
VER, CAL). Un màxim d’hivern amb 120 ex. el 10-II (MAR).
s’observa 1 ex. fins al 27-II (gAA).

ses Feixes (Eivissa). Darrera observació prenupcial l’1-III amb 4
ex. al prat de ses Monges (gAA).

Formentera: estany Pudent, un grup d’uns 70 ex. descansant als salicorniars del
sud el 9-II (FOL).

Calidris canutus. Corriol gros
Estatus: hivernant rar (EI), Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

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. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,

RID, REU, REs, PNAM).

Dates I-II III 19-IV* 3-V* VI VII VIII 6-Ix* Ix 11-Ix* x xI xII
Ex. 0 0 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0

Illa de l’aire: (sant Lluís). 4 ex. el 4-V (FLO).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 3 i 7-V (FOL).

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, REU, REs, PNAM;

gAN).
Es salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (REs; gAN; gON; sUR, MAs; jAM).
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Dates I II III IV V 1*-VI 26*-VII VIII Ix x xI xII
Albufera 16 19 16 20 2 8 6 7 9 2 3 5
salobrar 99 19 + 5 24 10* 98* 50 + + 16 +

Prat de sant jordi (Palma). 2 ex. el 15-I (gRC).
salines de sa Vall (ses salines). 8 ex. el 7-VIII (MUN).
salines de s’Illot (sant Llorenç). 1 ex. el 13-Ix (PAT).

Menorca: salines de Mongofra Nou (Maó). 12 ex. el 27-VII (MOz, PNAg).
Eivissa: ses salines (sant josep). 10 ex. el 15-I (PAL, MAz, CAR, VER,

MAR, ARB, gAA, CAL). 10 ex. el 29-III (gAA). Darrera
observació prenupcial el 4-V amb 7 ex. Primer registre post-
nupcial el 24-VIII amb 4 ex. (MAR).

Bassa de sa Rota (santa Eulària). Primer registre postnupcial el 21-
VII amb 2 ex. (MAR).

Formentera: estany Pudent. Inusual presència d’1 ex. el 29-I (KLA). se n’han
vist i sentit del 19-VII al 2-VIII amb un màxim de 15 ex. el 29-
VII (KLA; MEy). 3 ex. el 18-VIII (KLA).

Calidris temminckii. Corriol de Temminck
Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,

RID, REU, REs, PNAM; gAN).

Dates I 27-II* II III IV 3-V* VI VII VIII 4-Ix* Ix x xI xII
Ex. 0 1 3 1 7 1 0 0 0 1 2 + 2 1

Es salobrar de Campos. 1 ex. el 14-III (gAN).
salines de s’Illot (sant Llorenç). 1 ex. el 4-Ix (PAT).

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: migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 26 i 28-Ix. Registre pendent d’homologació pel

Comitè de Rareses de la sEO.

Calidris ferruginea. Corriol becllarg
Estatus: 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, REU, REs, PNAM).
Es salobrar de Campos. Màxims mensuals (REs; gAN; sUR,

MAs).
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Dates I II III 12*-IV IV 8*-V VI 26*-VII VIII Ix 18*-x xI xII
Albufera 0 0 0 2* 21 13 3 9 6 3 1 0 0
salobrar 0 0 16* 15* 3 25 0

Menorca: Cós del síndic (Maó). 1 ex. el 23-IV (FLO).
salines de la Concepció (es Mercadal). 2 ex. el 19-VII (FLO,

gRA).
Eivissa: ses salines (sant josep). s’observa del 26-IV fins a l’11-V amb un

màxim de 6 ex. el darrer dia (gAA, MAR; MUN). Postnupcial,
present entre el 19-VII i 21-Ix amb un màxim de 6 ex. el 24-VII
(MAR, gAA).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, un mínim de 3 ex. el 3-V, i 2 ex. el 7-V
(FOL). Postnupcial, se l’ha vist del 19-VII (3 ex.) al 26-VII (2
ex.) amb un màxim de 5 ex. el 20-VII (MEy).

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-FO). Migrant moderat i
escàs (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,

RID, REU, REs, PNAM; gAN).
Es salobrar de Campos. Màxims mensuals i els registres aïllats

entre parèntesis (REs; gAN; MUN; gON).

Dates I II III IV 19-IV* V-VI 26-VII* 1-VIII* 6*-VIII Ix x xI xII
Albufera 26 36 26 3 1 0 0 1 2 4 6 4 23
salobrar 330 2 40 0 0 (1)* 0 50* + 70 + +

Albufereta (Pollença). 4 ex. el 7-xI (REs).
Menorca: Albufera des grau (Maó). 2 ex. el 26-x, 3 ex. el 8-xI (MOz,

PNAg).
Eivissa: ses salines (sant josep). 24 ex. el 15-I (CAR, MAR, MAz, VER,

ARB, CAL, gAA, PAL). Observació de 7 ex. el 25-II (gAA).
Formentera: Estanyets. 4 ex. el 29-I (KLA).

salines de la savina. 1 ex. el 21-V (KLA).
Estany Pudent. se n’han vist i sentit del 23-VII (1 ex.) al 30-VII (6

ex.) (KLA; MEy). 4 ex. el 18-VIII (KLA).

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. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i regis-

tres aïllats entre parèntesis (VIC, RID, REU, REs, PNAM).
Es salobrar de Campos. Màxims mensuals (REs; gAN; LOP,

HOF, VEN, QUI; MUN).

Dates I-II 3-III* III IV 8*-V 1-VI* 19-26**VII 10-VIII* 23*-VIII Ix x 30-x* xI xII
Albufera 0 1 16 + 19 4* (1�) 1* 4 1 2 1 0 0
salobrar 10 3 8 + 6* 0 3�** + 4* 8 3 + 5 +

Prat de sant jordi (Palma). 1 ex. el 12-III (gRC).
Es Carnatge (Palma). 2 ex. el 23-xII (ALO).

Menorca: salines de Mongofra Nou (Maó). 1 ex. el 14-III (MOz, PNAg).
Basses de Lluriac (es Mercadal). 33 ex. el 25-III (COL, PON). 6 ex.

el 15-V (FLO).
Albufera des grau (Maó). 2 ex. el 21-Ix (MOz, PNAg).

Eivissa: ses salines (sant josep). s’hi observen 1 i 5 ex. el 19 i 29-III res-
pectivament (MAR; gAA). 1 ex. l’11-V (MUN).

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. Prenupcial, 1 ex. els dies 10, 13, 14-II, i 20-IV. Post-

nupcial, 1 ex. el 4-Ix i 15-xI (VIC, RID, REU, REs, PNAM).
Menorca: Albufera des grau (Maó). 1 ex. capturat per a anellament el 20-I

(MEN, PIO, EsC).

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: torrent de santa Ponça (Calvià). 6 ex. l’1-I (NIC).

ses Fontanelles (Palma). 30 ex. el 15-I, 37 ex. el 15-II (gRC).
golf de son gual (Palma). 3 ex. el 17-II (gRC).
Es salobrar de Campos. 10 ex. el 24-II (gAN). 1 ex. el 6-VIII

(gON). 1 ex. el 16-x (MMM).
Albufereta (Pollença). Prenupcial, 1 ex. el 15-IV (REs, QUI, VEN,

LOP, BEN, sLA).
s’Albufera. Darrera cita prenupcial el 21-V amb 1 ex. Postnupcial,

primer ex. el 27-VII, i un màxim de 7 ex. el 10-VIII (VIC, RID,
REU, REs, PNAM).
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Blanquer de Maria. 1 ex. a un camp erm i ben sec! el 12-Ix (REs).
son Navata (Felanitx). 2 ex. el 10-xI (ROg).
Prat de sant jordi (Palma). 8 ex. el 15-xI (REs, VEN).
Bassa de Can guidet (Palma). 1 ex. el 23-xI (gRC).

Menorca: darrer registre prenupcial el 27-IV amb 1 ex. a les salines de Mon-
gofra (Maó) (MOz, PNAg).

Primer registre postnupcial el 8-x amb 1 ex. a l’Albufera des grau
(Maó) (MOz, PNAg).

Eivissa: ses salines (sant josep). Observacions entre el 15-I i 9-IV amb un
màxim de 10 ex. el 29-IIII (gAA, MAR, CAR, MAz). Primer
registre de tardor el 16-Ix amb 1 ex. (gAA).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. del 14 al 17-x (MEy).

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 14-III al puig des Teix (gON).

Postnupcial, primer ex. el 20-x a son Hortolà (Calvià) (LOP).
Sa Dragonera: 1 ex. el 2-xII (MAI, PNDR).
Eivissa: torrent des Regueró (sant Antoni). 1 ex. el 25-I (MAR).
Formentera: cap de Barbaria. se’n troba 1 ex. mort el 13-xII (KLA).

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, hi és present entre el 29-II amb 4 ex.

(gAN) i el 22-III amb 7 ex., i un màxim d’11 ex. el 3-III. Post-
nupcial, presència entre el 16 i 31-VIII amb 1 ex., i un màxim de
2 ex. el 21-VIII, 1 ex. el 28-x (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Es salobrar de Campos. Pas prenupcial, 25 ex. el 20-II (MUN), 7
ex. el 3-III (gAN; MON), i 1 ex. el 14-III (gAN). Pas postnup-
cial, 1 ex. el 23-VIII (gAN), 1 ex. el 23-Ix (MMM).

Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 26-II (PON).
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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.
Eivissa: ses salines (sant josep). Tres observacions entre el 26 i 29-IV amb

un màxim de 2 ex. el primer dia (gAA, MAR). se’n va veure 1
ex. el 21-Ix (MAR).

Formentera: Estanyets. 1 ex. el 19-Ix (KLA).

Numenius phaeopus. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO)
Estatus: hivernant rar (MA-EI), Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: hivernada, 2 ex. el 14-I a la costa de sa Vall (santanyí) (gRC).

Pas prenupcial, un nou rècord històric amb un esbart de 133 ex.
arribant del sud el 14-IV al salobrar de Campos. (REs).

s’Albufera. 1 ex. l’1-V (VIC, RID, REU, REs, PNAM).
Pas postnupcial. A s’Albufera és present entre el 18-VII i el 31-

VIII, sempre 1 ex. (VIC, RID, REU, REs, PNAM).
sa Ràpita (Campos). 2 ex. preparats per migrar el 19-VIII (MMM).
Hivernada, 1 ex. el 27-xII als Escars (ses salines) (gON).

Illa de l’aire: (sant Lluís). 9 ex. el 14-IV (EsC).
Formentera: estany Pudent. Un esbart de 6 ex. és vist i sentit del 28 al 31-VII

(vegeu-ne el dibuix) (MEy).

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: Es salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (REs; gAN; sUR, MAs).
s’Albufera. Màxims mensuals i els registres aïllats entre parèntesis

(VIC, RID, REU, REs, PNAM; CAA).

Dates I II III 19**-IV 8*-V VI 2**-26*VII VIII 3-Ix x xI xII
salobrar 6 9 8 1 1* 0 1* 6 + 3 8 +
Albufera 2 5 3 2** 0 0 (4)** 0 1 1 1 1

son Real (santa Margalida). 2 ex. el 19-VIII (sER).
Menorca: s’Albufera des grau (Maó). 1 ex. el 21-Ix (MOz, PNAg).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 1 ex. l’1, 2 i 13-IV. 2 ex. el 17-IV (EsC).

Xenus cinereus. xivitona cendrosa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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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 (VIC, RID, REU, REs, PNAM;

gAN; MUN).
Es salobrar de Campos. Màxims mensuals (REs; MUN).
Bassa de Can guidet (Palma). Màxims mensuals (gRC; MUN).

Dates I II III IV 26*-V VI 26*-VII 8*-VIII Ix x xI xII
Albufera 6 0 3 8 19 1 10 15 7 4 2 1
salobrar 3 + + + 5* 8 + + + +
Can guidet 2 2 5 9 1* 0 0 2* 3 4 2 4

Port de sóller. 2 ex. l’11-IV a la platja (MAT, FIO).
Prat de sant jordi (Palma). 1 ex. el 14-IV (MUN).
Embassament de Cúber (Escorca). 3 ex. el 23-IV, 1 ex. el 31-VIII

(ARB).
salines de sa Vall (ses salines). 3 ex. el 7-VIII (MUN).
Llucmajor. 1 ex. el 6-Ix a la urbanització de Tolleric (MUN).
Prat d’Alcúdia. 2 ex. el 13-VIII, 3 ex. el 9-Ix i 17-xI (MUN).
Llucalcari. 1 ex. el 23-VIII as Canyaret (FIO).
golf de santa Ponça II (Calvià). 1 ex. el 14-xII (REs).

cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 19-IV (RID), 1 ex. a Cas Pagès el 26-IV
(gON).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. al port el 26 i 31-VIII, i 2-Ix (gON).
Cap de Tramuntana. 1 ex. el 23-Ix (MOE, PNDR).

Menorca: albufera des grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOz, PNAg).

salines de Mongofra Nou (Maó). Màxims mensuals (MOz,
PNAg).

Dates I II III IV 23*V VI 27*VII 27*VIII Ix x xI xII
Albufera 1 1 2 1 1* 0 0 1* 1 2 2 1
Mongofra 3 1 1 2 4* 0 2* 1 1 2 1 1

Eivissa: ses salines (sant josep). Observació de 16 ex. el 15-I (MAR, CAR,
MAz, ARB, VER, CAL, gAA, PAL).

Badia de Portmany (sant Antoni). 5 ex. 17-I (IgL, MAR).
Bassa de sa Rota (santa Eulària). s’hi observen 6 i 5 ex. el 21-IV

i 20-V respectivament. se n’han vist 3 ex. el 24-VIII (MAR).
Formentera: recompte total a les diferents zones humides de 6 ex. el 16-I (CAR,

Mss, MAR, CAL).
Estanyets. 1 ex. el 30-I (KLA).
Estany Pudent. Hivernada, 1 ex. el 30-I (KLA). Prenupcial, 2 ex. el

31-III (NIC). Postnupcial, se l’ha sentit del 23-VII al 1-VIII
(MEy).
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S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 18-I (CAR, CAL, MAR).

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, REU, REs, PNAM;

gAN).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Albufera 5 6 6 9 0 2 11 12 10 2 2 4

Es salobrar de Campos. 1 ex. el 24-II (gAN), i 2 ex. el 26-VII
(REs).

Llucmajor. 1 ex. el 23-II a sa Llapasseta (MUN).
Torrent de santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 10-III (gAN).
Bassa de Can guidet (Palma). 1 ex. el 16-III (gAN).
golf de santa Ponça II (Calvià). 3 ex. el 14-V (gAN).
Depuradora de s’Illot (sant Llorenç). 1 ex. del 2 al 13-Ix (PAT).
Prat de sant jordi (Palma). 1 ex. el 15-xII (BAz).
salat den Tugores (santanyí). 1 ex. el 27-xII (gON).
Platja des Caragol (santanyí). 1 ex. el 27-xII a una bassa a prop de

la platja (gON).
Menorca: salines de Mongofra Nou (Maó). Màxims mensuals, dates extremes

amb asterisc i un registre aïllat entre parèntesis (MOz, PNAg).

Dates I 12-II* III IV 23-V* VI 27-VII VIII Ix 26-x* xI xII
Ex. 0 5 1 1 3 0 (1) 0 0 2 1 2

Albufera des grau (Maó). 1 ex. el 29-II (MOz, PNAg).
Eivissa: ses salines (sant josep). Observacions del 15-I al 27-IV amb un

màxim de 3 ex. el 30-III (PAL, CAL, ARB, gAA, MAR). Pri-
mer registre postnupcial l’1-VII amb 1 ex. (MAR), es segueix
observant fins al 8-xI (gAA, MAR).

Bassa de sa Rota (santa Eulària). 1 ex. el 13-III i 21-VII (MAR).
Can Bonet (sant Antoni). 1 ex. volant sobre el nucli urbà el 28-VI

(MAR).
Formentera: estany Pudent. se l’ha sentit del 23 al 28-VII (MEy).

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 mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, REU, REs, PNAM;

MUN).
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Es salobrar de Campos. Màxims mensuals, registres aïllats entre
parèntesis (REs; gAN; MUN; MMM; sUR, MAs).

Dates I II III IV 20*-IV V VI 26*-VII VIII Ix x xI xII
Albufera 21 21 20 30 + 22 2 16 56 52 21 19 10
salobrar 42 + 1 9 7* 1* + + 16 35 +

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 17-xI (MUN).
Menorca: salines de Mongofra Nou (Maó). 1 ex. el 9-I, 2 ex. el 20-IV (FLO),

1 ex. el 29-IV (MOz, PNAg).
Basses de Lluriac (es Mercadal).1 ex. el 12-IV, i 1 ex. el 4-xII

(PIO, FLO, MEN).

Tringa melanoleuca. Camagroga grossa
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

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

Tringa nebularia. Camaverda
Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs
(ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Es salobrar de Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb
asterisc (REs; gAN; LOP, HOF, VEN, QUI; MUN; gON,
MAs, sUR).

Dates I II III IV 8*-V VI 26*-VII VIII Ix x xI xII
Albufera 13 6 6 8 6 8 19 14 31 12 5 5
salobrar 18 20 1 1 5* 0 4* 6 20 20 + +

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 28-VIII, 4 ex. el 23-x (REs).
Prat d’Alcúdia. 1 ex. el 9-Ix (MUN).
Albufereta (Pollença). 10 ex. el 17-xI, 6 ex. l’1-xII (MUN).
Estany des Ponts (Alcúdia). 2 ex. el 17-xI (MUN).

Menorca: albufera des grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOz, PNAg).

salines de Mongofra Nou (Maó). Màxims mensuals (MOz,
PNAg).

Dates I 29-II III IV 23-V 29-VI* VII 27-VIII* 21*Ix x xI xII
Albufera 0 (2) 0 0 (1) 0 0 4* 11 17 5 4
Mongofra 9 1 5 5 2 1* 0 0 1* 3 1 3

Eivissa: ses salines (sant josep). Hivernada, 13 ex. el 15-I (CAR, MAR,
MAz, CAL, gAA, ARB, PAL, VER). Prenupcial, 3 ex. el 13-V
(MUN). Postnupcial, 11 ex. el 21-Ix (MAR).
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Formentera: Estanyets. Hivernada, 1 ex. el 16 i 30-I (CAR, Mss, MAR, CAL;
KLA). Postnupcial, 1 ex. el 8-xI (KLA).

Estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 31-III (NIC). Postnupcial, 2 ex.
del 21-VII al 1-VIII. sentit 1 ex. del 4 al 13-x (MEy).

S’Espalmador: (Formentera). 1ex. el 18-I (CAR, MAR, CAL).

Tringa flavipes. Camagroga
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

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

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda
Estatus: migrant rar.
Selecció: tots els registres.
Mallorca: s’Albufera. Postnupcial, és present entre el 14-Ix i 23-x, amb un

màxim de 2 ex. el 16-Ix (VIC, RID, REU, REs, PNAM).
Es salobrar de Campos. 1 ex. el 26-VII (REs). 2 ex. el 6-VIII

(gON).

Tringa glareola. Valona
Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat, i escàs (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, REU, REs, PNAM;

gAN).
Es salobrar de Campos. Un registre aïllat l’1-VI (gAN). Màxims

mensuals (REs; gAN).

Dates I II III IV 8*-V VI 26*-VII VIII Ix x xI xII
Albufera 1 2 15 25 22 9 6 14 9 9 2 4
salobrar 0 9* (1) 9* 2

Albufereta (Pollença). 12 ex. el 28-VIII (REs).
salines de s’Illot (sant Llorenç). 3 ex. el 4 i 13-Ix (PAT).
Prat d’Alcúdia. 1 ex. el 9-Ix (MUN).

cabrera: pas prenupcial, 1 ex. piulant durant la nit el 22-IV (RID).
Menorca: Albufera des grau (Maó). 1 ex. el 27-III (MOz, PNAg). 3 ex. des

del 6-VII (MEN) al 27-VII. 2 ex. el 21-Ix i 1 ex. el 8-xI (MOz,
PNAg).

salines de Mongofra Nou (Maó). 2 ex. el 27-III, 1 ex. el 27-V, 4 ex.
el 27-VII, i 2 ex. el 8-xI (MOz, PNAg).

Eivissa: golf de Roca Llisa (santa Eulària). 1 ex. el 26-IV (MAR).
ses salines d’Eivissa (sant josep). Observacions prenupcials del

19-III fins al 30-V amb un màxim de 15 ex. el darrer dia (gAA,
MAR). Primer registre postnupcial el 19-VII amb 2 ex. i darrer
registre de tardor el 21-Ix amb 1 ex. (gAA, MAR).

140



ANUARI ORNITOLògIC
DE LEs BALEARs 2012

141



ANUARI ORNITOLògIC
DE LEs BALEARs 2012

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 (VIC, RID, REU, REs, PNAM;

MUN).
Es salobrar de Campos. Màxims mensuals (REs; LOP, HOF, VEN,

QUI; MUN; sUR).

Dates I II III IV V 28-VI* VII 22-VIII* Ix 29-Ix* 21*-x xI xII
Albufera 1 1 1 20 18 2 0 1 28 2* 0 0 0
salobrar 21 30 1 3 10 + 8 15 12 + 16* 0 0

Estany de ses gambes (santanyí). 20 ex. el 23-V (MUN).
salines de sa Vall (ses salines). 1 ex. el 21-x (MUN).

Menorca: Albufera des grau (Maó). 1 ex. el 29-II, el 23-V i 2 ex. el 26-x
(MOz, PNAg). 2 ex. el 6-VII (MEN).

salines de Mongofra Nou (Maó). Observacions des del 29-II al 23-
V (MOz, PNAg) amb un màxim de 6 ex. el 20-IV (FLO).

Eivissa: ses salines (sant josep). 5 ex. el 15-I (CAR, CAL, PAL, gAA,
ARB, VER, MAz, MAR). Prenupcial, 3 ex. el 4 i 11-V (MAR ;
MUN). Primer registre postnupcial el 19-VII amb 1 ex. (gAA).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 31-III (NIC). Postnupcial, 1 ex.
és vist i sentit del 23 al 31-VII (MEy).

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, se n’han rebut 3 registres (3/I, -/II). 1 ex. el 2-I a son

serra de Marina (santa Margalida) (MUñ, ART), 2 ex. el 14-I a
la costa de sa Vall (santanyí), 9 ex. el 15-I as Carnatge (Palma)
(gRC).

Pas prenupcial, se n’han rebut 5 cites (2/III, 3/IV). Primer ex. el 3-
III al cap de ses salines (santanyí) (gAN; MON). Darrers regis-
tres el 25-IV amb 5 ex. as Carnatge (Palma) (gRC), el 20-IV
amb un esbart de 9 ex. a la platja des Dolç (ses salines) (jAM),
el 20-IV amb 1 ex. (MMM) i el 14-IV amb 3 ex. al salobrar de
Campos (REs).

Pas postnupcial, se n’han rebut 16 observacions (1/VII, 2/VIII,
1/Ix, 5/x, 4/xI, 3/xII). Primera cita el 7-VII amb 5 ex. a ses
Covetes (Campos) (MUN). Un màxim de 10 ex. (6+4) el 22-xII
as Carnatge (Palma) (BAz), 6 ex. el 6-xII a son Real (santa
Margalida) (REs).

Illa de l’aire: (sant Lluís). se l’observa des del 14-IV al 3-V, amb un màxim de
6 ex. el primer dia (EsC, FLO).

Formentera: punta des Trucadors. Un esbart de 7 ex. l’11-x (MEy).
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Caló de sant Agustí. 1 ex. el 13-x (MEy).

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.

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: Colònia de sant jordi (ses salines). 1 ex. el 10-III (REs, ARB,

gRC).
s’Estelella (Llucmajor). 1 ex. l’11-III (MMA, CAA).

Sa Dragonera: 1 ex. darrere d’una barca d’arrossegament el 20-III (MCM, ROD,
MEI).

Illa de l’aire: (sant Lluís). 1 ex. és observat a alta mar el 14-IV i 2 ex. el 14-V
(EsC).

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: cap de ses salines (santanyí). 2 ex. el 3-III (gAN; MON).

Port de Palma. 1 ex. de primer hivern el 2-II, 1 ex. el 26-VIII, 3 ex.
de primer hivern i 1 adult el 4-xI (MUN). 1 ex. de primer hivern
el 13-x i 18-xI (REs) (tots els registres al moll Vell).

Badia de Palma. 1 adult amb un grup de gavines roges el 16-VIII a
la costa de la urbanització de la Badia Blava (Llucmajor)
(MUN). 1 ex. amb gavines d’hivern el 22-xII as Carnatge
(BAz).
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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, REU, REs, PNAM;

gAN).
Es salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (REs; gAN; MUN; sUR, MAs).
Prat d’Alcúdia. Màxims mensuals (MUN).
Bassa de Can guidet (Palma). Màxims mensuals (MUN; gRC).

Dates I II III IV V VI 26*-VII VIII Ix x xI xII
Albufera 34 19 11 2 2 56 110 212 53 36 26 10
Prat Alcúdia 0 15 70 2 24 20
salobrar 41 3 17 120* 170 140 230 3 +
Can guidet 9 75 57 117 222

Badia de Palma. 550 ex. el 4-xI al moll Vell (MUN), 20 ex. el 9-
xII entre Ciutat jardí i cala gamba (LOP).

salines de sa Vall (ses salines). 6 ex. el 20-II (MUN).
Estany de ses gambes (santanyí). 18 adults el 29-VI (MUN).
Albufereta (Pollença). 107 ex. el 13-I (VIC), 37 ex. el 2-xII

(MUN).
Menorca: albufera des grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (MOz, PNAg; FLO).

Dates I 29-II* III IV V 21-VI* VII VIII Ix x 8-xI* xII
Ex. 5 8 0 0 0 1 7 4 15 3 4 0

Eivissa: ses salines (sant josep). 28 ex. el 15-I (gAA, CAR, MAR, CAL,
MAz, PAL, ARB, VER). Darrera observació prenupcial el 23-
VI amb 1 ex. (gAA). Primer registre postnupcial el 5-VII amb
7 ex. (MAR).

Larus genei. gavina de bec prim
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: es Canons (Artà). 1 ex. el 7-IV (ALO).
Menorca: Cala Tosqueta (es Mercadal). 1 ex. el 6-IV (gRg).

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.
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Mallorca: golf de santa Ponça II (Calvià). 1 adult el 30-VI (REs).
Port de Palma. Un màxim de 70 ex. el 26-VIII, 110 ex. el 4-xI,

ambdós registres al moll Vell (MUN).
Sa Dragonera: cala en Regau. s’han vist a la colònia de cria 80 ex., 39 dels quals

adults covant el 17-V (gON).
Menorca: port de Maó. 1 ex. el 9-I (FLO).
Eivissa: ses salines (sant josep). s’hi observen 89 ex. el 19-III, a la matei-

xa zona on es reproduí al 2012 (MAR). Es veu una còpula el 25-
IV, hi ha 14 ex. el 27-IV (gAA; MAR). Finalment la colònia de
cria fracassa majoritàriament per molèsties, treient molts pocs
polls (MAR).

Illot de santa Eulària. Es censa la colònia reproductora amb 12 nius
el 19-V (CAR, MAR, TEN).

Sa conillera: (sant josep). Es censa la colònia reproductora amb 240 nius el 17-
V (CAR, MAR, gRC, ROz).

Larus canus. gavina cendrosa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 7-xII. Vegeu-ne l’informe del Comitè de Rare-

ses de Balears.
Menorca: port de Maó. 3 ex. el 22-II. Vegeu-ne l’informe del CRB.

Larus fuscus. gavina fosca, gavià fosc (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: fenologia i subspècies.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 6, 13, 17, 20-I. Postnupcial, 2

ex. el 30-xI, 1 ex. el 18-xII (VIC, RID, REU, REs, PNAM).
Badia de Palma. 1 ex. el 15-I as Carnatge (gRC).
Punta de n’Amer (sant Llorenç). 2 ex. el 27-II (REs, VEN).
Moll Vell del port de Palma. 6 ex. el 26-VIII (MUN). 4 ex. el 18-

xI, un d’ells amb l’anella 2z d’Holanda que passa tots els
hiverns al port (REs).

Sa conillera: (sant josep). s’hi ha vist 1 ex. el 23-III (gRC)

Larus fuscus fuscus. gavina fosca, gavià fosc (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.

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

Larus fuscus intermedius. gavina fosca, gavià fosc (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) 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-ME) i rar (EI).
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Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: golf de santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 26-VIII amb 250 larus

michahellis (gAN; MON).

Larus argentatus. gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

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

Larus michahellis. gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga
(ME). Estatus: sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: bassa de Can guidet (Palma). Màxims mensuals (gRC).

Embassament des gorg Blau (Escorca). Màxims mensuals (ARB,
gRC).

Embassament de Cúber (Escorca). Màxims mensuals (gRC, ARB).
Port de Palma. Màxims mensuals, totes les observacions al moll

Vell (MUN).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Can guidet 20 109 69 394 20 + 13
gorg Blau 2 3 5 7 10 4 1 1 2 4
Cúber + 290 71 300 25 2 3 2 2
Port Palma + 350 + + + + + 850 + + 400 +

golf de santa Ponça II (Calvià). Un màxim de 250 ex. el 20-I
(REs).

Prat d’Alcúdia. 10 ex. el 14-IV, 4 ex. el 20-x, 12 ex. l’1-xI (MUN).
Embassament de son Torrella (Escorca). 2 ex. el 15-V (ARB).
salines de sa Vall (ses salines). 12 ex. el 23-V, 4 ex. el 21-x

(MUN).
Estany de ses gambes (santanyí). 60 adults el 29-VI (MUN).
s’Albufera. 60 ex. el 20-x (MUN).
son Navata (Felanitx). 3 ex. el 10-xI (ROg).
Albufereta (Pollença). 65 ex. el 17-xI, 60 ex. el 2-xII (MUN).
golf de son Muntaner (Palma). 40 ex. el 26-xII (MUN).

Sa Dragonera: es Freu. 300 ex. el 7-IV, 50 ex. el 13-VIII (gDE, PNDR).
Menorca: Albufera des grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb

asterisc (MOz, PNAg; FLO).

Dates I II III IV V VI 27-VII* VIII Ix 8-x* xI xII
Ex. 95 56 30 35 51 116 4 0 0 6 13 62

Formentera: Can Parra. s’hi han vist 2 ex. cercant i menjant polls de sebel·lí el
30-VI (KLA).

Estany Pudent. Un màxim de 125 ex. el 23-VII, i 36 ex. el 15-x
(MEy).
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Larus cachinnans. gavina camagroga
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

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

Larus marinus. gavinot, gavina grossa (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

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

Hydrocoloeus minutus (abans 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.

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.

Cap registre rebut.

Gelochelidon nilotica (abans Sterna nilotica). Llambritja de bec negre, llam-
britja becnegra (MA-ME-EI-FO).
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, hi és present entre el 8-IV (1 ex.) i el 8-

VI (1 ex.), i un màxim de 3 ex. el 6-VI (VIC, RID, REU, REs,
PNAM).

Es salobrar de Campos. 1 ex. el 13-VI (MMM).
Menorca: punta Nati (Ciutadella). 1 ex. el 23-V (FLO).
Eivissa: ses salines (sant josep). Observació de 2 ex. el 27-IV i 5-VII

(MAR).

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. Un màxim de 19 ex. el 13-I (VIC, RID, REU, REs,

PNAM).
Prat d’Alcúdia. 3 ex. en vol el 29-II (REs).
Badia de Pollença. 6 ex. al port el 7-III, 2 ex. el 7-V a la gola de

l’Albufereta (Pollença) (REs).
Postnupcial, 22 ex. el 13-x al port de Palma (REs).
s’Albufera. 4 ex. l’1-xII (MUN).
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Albufereta (Pollença). 3 ex. el 20-xII a les llacunes interiors (REs,
MMA).

Es Pantaleu: 6 ex. el 2-xII (gDE, PNDR).
Eivissa: ses salines (sant josep). Observacions entre el 15-I i 1-IV amb un

màxim de 20 ex. el 30-III (gAA, MAR, PAL, ARB, CAL,
VER). Primer registre de tardor el 5-xI amb 2 ex. (gAA). se
n’han vist 19 ex. el 21-xI (MAR).

Formentera: port de la savina. 16 ex. el 18-I (MAR, CAR).
Es Freus. Darrer registre prenupcial el 16-V amb 1 ex. (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 s’estima que hi han criat 9 parelles, i s’han

vist comportaments reproductors a partir del 16-V, còpules des
del 25-V, nius des del 31-V, ous des del 6-VI, i polls des del 19-
VI. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID,
REU, REs, PNAM).

Dates I II III 10-IV* V VI VII 3-VIII* Ix x xI xII
Albufera 0 0 0 3 13 18 20 2 0 0 0 0

Hydroprogne caspia (abans Sterna caspia). Llambritja de bec vermell, llam-
britja becvermella (MA-EI), llambritja grossa (ME).
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: salines de Mongofra Nou (Maó). Observació d’1 ex. els dies 19 i

20-IV. Vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses de Balears.

Sternula albifrons (abans Sterna albifrons). Llambritja menuda
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 13-IV (VIC, RID, REU, REs,

PNAM).

Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc
Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, hi és present entre el 3-IV (10 ex.) i el

18-V (1 ex.) amb un màxim de 15 ex. el 23 i 25-IV. Pas post-
nupcial, 20 ex. el 17-VIII, 17 ex. el 21-Ix (VIC, RID, REU,
REs, PNAM; gAN).

Es salobrar de Campos. 9 ex. el 14-IV (REs). 2 ex. el 6-VIII
(gON).

Depuradora de Vilafranca. 1 ex. el 6-V (sUA).
cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 22-IV (RID).
Menorca: Albufera des grau (Maó). 2 ex. el 20-IV (FLO, EsC).
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Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Albufereta (Pollença). Prenupcial, 1 ex. el 15-IV (REs, QUI, VEN,

LOP, BEN, sLA).
Es salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 15 i 23-IV (MMM).
s’Albufera. Postnupcial, 1 juvenil el 16-VIII (VIC, RID, REU,

REs, PNAM).

Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME). Accidental (EI-FO).
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.

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO)
Estatus: hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de Formentor (Pollença). 1 ex. el 7-III, amb vent molt fort del

nord (REs).
Morro de sa Rajada (Andratx). 1 ex. el 20-III (MCM, ROD, MEI).

Columba livia. Colom salvatge
Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Formentera: cap de Barbaria. Presència inusual d’un esbart l’11-IV (KLA).

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 250 parelles (VIC,

RID, REU, REs, PNAM).
Pla de Vilafranca. Un esbart de 118 ex. el 29-VII (sUA).
sa Casa Blanca (Palma). Un mínim de 700 ex. als fils d’electrici-

tat a Can Mataró el 14-VIII (MUN).
Castell de sant Carles (Palma). 15 ex. posats a una mata de llen-

tiscla, i no aturaven de menjar-ne el 18-xI (jAM).
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Sa Dragonera: 9 ex. el 15-VII, 51 ex. menjant cereal a les marjades el 30-VII, 32
ex. el 20-Ix (gDE, PNDR).

Cova des Moro. 7 ex. el 23-Ix (MOE, PNDR).
Eivissa: camí des Fornàs (sant Antoni). 50 ex. el 18-xII (gAA).

Streptopelia decaocto. Tórtera turca
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-EI), i rar (FO). Colonització recent: dècada
dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.
Selecció: reproducció i noves localitats.
Mallorca: platja de santa Ponça (Calvià). 40 ex. el 7-V (LOP).

s’Arenalet d’Albarca (Artà). 1 ex. el 22-x (gON).
Sa Dragonera: se n’han vist al port 3 ex. el 19-VIII (gDE, PNDR), 1 ex. el 2-Ix i

2-x, i 2 ex. el 5-x (gON).
Formentera: es Brolls. 1 – 2 ex. del 31-VII al 2-VIII. 1 parella el 6-x, 1 ex. el

14-x (MEy).
Porto-salè. 1 ex. el 20-VII (MEy).
Camí Vell de la Mola. 1 parella el 2-VIII (MEy).
sant Ferran. 2 ex. l’11-xI (KLA).

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.
Mallorca: prenupcial, s’ha sentit el primer ex. el 31-III al Toro (Calvià)

(gON, MUñ, ART).
cabrera: pas prenupcial, 1 ex. piulant el 22-IV i 12 ex. el 23-IV (RID).

Na Conillera. 1 ex. el 22-IV (RID).
Sa Dragonera: pas prenupcial, primer ex. el 29-IV (IgU, TAV, MAE, PNDR), i

darrer el 3-VI amb 2 ex. (gDE, PNDR).
Pas postnupcial, és present entre el 30-VIII i l’1-x, sempre 1 ex.

(gON).
Menorca: Albufera des grau (Maó). Primer ex. el 24-IV (MEN, BET).
Illa de l’aire: (sant Lluís). Des de l’11-IV al 15-V, 20 ex. anellats (EsC).
Eivissa: ses salines (sant josep). s’hi observen 16 ex. el 30-V (gAA).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 27-IV (KLA). se n’han vist diàriament del

19-VII al 2-VIII amb un màxim de 7 ex. el 31-VII as Brolls
(MEy). Darrer ex. el 23-Ix (KLA).

Streptopelia senegalensis. Tórtera del senegal
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

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

Clamator glandarius. Cucui reial
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.
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Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)
Estatus: estival (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, primera cita el 23-III amb 1 ex. sentit a Costitx (VEN),

1 ex. l’1-IV a s’Albufera (VIC, RID, REU, REs, PNAM).
Puig Major. 1 mascle cantant a prop del cim el 2-VI (REs).

cabrera: prenupcial, 1 ex. sentit el 8-IV (sER), i el 25-IV (gON).
Menorca: cala Mitjana (Ferreries). 1 ex cantant el 6-VI (FLO).
Eivissa: Benimussa (sant josep). Prenupcial, primer registre el 28-III amb

1 ex. cantant (MAR).
Camí des Fornàs (sant Antoni). 1 ex. el 26-IV (gAA).

Formentera: primer ex. el 23-III a la tanca d’Allà Dins, i presència d’1 ex. del 3-
IV a 14-VI a Can Parra (KLA).

Cap de Barbaria. 1 ex. el 31-III (NIC).
Camí de sa Pujada.s’ha sentit 1 ex. el 2 i 12-IV (FOL).
La Mola. sentit 1 ex. el 2-V (FOL).

Coccyzus americanus. Cucui becgroc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.

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

Tyto alba. òliba, olivassa (FO)
Estatus: sedentari moderat.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi ha criat 1 parella (VIC, RID, REU, REs,

PNAM).

Otus scops. Mussol
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria accidental el 2001 i 02
(FO). Hivernant moderat (ME), i escàs (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-FO) i
moderat (ME).
Selecció: reproducció, subespècies, i dades d’interès.
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. del 17 al 22-V cantant al vespre a Cas garriguer

(gON).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 4 ex. capturats per a anellament el 22-IV (EsC).
Formentera: la Mola. se n’ha sentit a la nit 1 ex. el 27-III i el 8-IV (FOL).

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.

Cap registre rebut.

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.
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Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 2 parelles (VIC, RID, REU, REs,
PNAM).

Aeroport de Palma. 1 ex. caçant Motacilla alba el 26-I (MUN).
Menorca: Alcalfar (sant Lluís). 1 niu amb 2 polls dalt d’un pi blanc el 17-V.

Nova localitat de cria (MEN, PAB).
Rafal Rubí (Alaior). 2 joves encara amb restes de plumó dalt del

cap el 12-VI (MEN).
Alforí de Dalt (Ciutadella). 1 adult fent muda completa capturat per

a anellament el 2-VIII (gRI).
Eivissa: es Cirer (sant josep). 1 ex. el 3-I (MAR).

Cas Mallorquí (santa Eulària). 1 parella el 31-I (MAR, sEP, TUU).
Badia de Portmany (sant Antoni). 1 ex. va ser recollit viu després

d’impactar contra un vidre i fou alliberat en perfecte estat el 27-
x (VER, MAR).

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. Postnupcial, 1 ex. el 18-VIII (VIC, RID, REU, REs,

PNAM).
Es salobrar de Campos. 1 ex. el 7-x volant amunt amb dues arpe-

lles (gON, MAs, sUR).
Menorca: aeroport de Menorca (Maó). 1 ex. el 15-x (EsE).

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: prenupcial, primer ex. el 27-IV a gabellí Petit (Campanet) (CAA).

s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 4 parelles (VIC,
RID, REU, REs, PNAM).

Rafeubetx (Calvià). 3 mascles cantant a les 7.00 h del matí el 19-V
(REs).

Camí al coll Baix (Alcúdia). Cants i parades nupcials a dos llocs
diferents, i observació d’1 ex. en vol a un tercer lloc el 12-VIII
(REs).

Pas postnupcial, darreres cites el 6-x amb 1 ex. a Cas Coronel
(Manacor) (ADR), i 1 ex. el 14-Ix a la coma d’en Vidal (Este-
llencs) (gON).

cabrera: prenupcial, primer ex. el 5-V amb 1 mascle adult anellat (FIO).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 2 ex. anellats el 5-V (EsC).
Eivissa: ses salines (sant josep). Prenupcial, primer registre el 21-V amb 1

ex. cantant a la zona des Corb Marí (MAR). Es recull 1 ex. ferit
d’una ala el 19-Ix (VER, MAR).
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Caprimulgus ruficollis. siboc
Estatus: migrant rar (MA-EI). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.

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

Apus apus. Falzia, vinjola (ME)
Estatus: estival abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i reproducció.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 10-II al prat d’Alcúdia amb desenes de

cabots de roca (BAz), 3 ex. el 3-III a s’Albufera (VIC, RID,
REU, REs, PNAM). 8 ex. el 3-III al salobrar de Campos (gAN;
MON).

Escorca. Un grupet al túnel d’accés al gorg Blau a primera hora del
matí, el 2-VI (REs).

Pas postnupcial, darreres cites, el 14-Ix amb 1 ex. a s’Albufera
(PAT), i el 9-Ix amb 20 ex. a s’Albufera (VIC, RID, REU, REs,
PNAM).

Cas salero (Manacor). 1 ex. fora de temps el 24-xII (ADR).
cabrera: pas prenupcial, almenys hi és present entre el 19-IV (10 ex.) i 23-

IV (25 ex.) (RID).
Sa Dragonera: 7 ex. el 29-VIII a na Popi (gON).
Eivissa: santa Eulària. Prenupcial, primera observació el 30-III amb 3 ex.

(gAA).
ses salines (sant josep). Postnupcial, darrer registre el 23-VIII

amb 12 ex. (gAA).
Formentera: primers ex. el 31-III a Can Parra (KLA).

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, primera cita el 26-III amb 2 ex. a s’Albufera (VIC,

RID, REU, REs, PNAM).
Calvià. 100 ex. en un esbart de 1.000 a. apus el 12-VI. Una ban-

dada de 25 ex. amb 110 a. apus el 3-Ix (gAN).
Pas postnupcial, darrer registre el 29-xI amb 1 ex. a s’Albufera

(VIC, RID, REU, REs, PNAM).
Illa de l’aire: (sant Lluís). Primers ex. observats el 14-IV (EsC).
Eivissa: ses salines (sant josep). Prenupcial, primer registre l’1-IV amb 1

ex. (gAA).

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 registre el 5-III amb 30 ex. a s’Albufera

(VIC, RID, REU, REs, PNAM). Darrera cita el 26-V amb 4 ex.
a Albercutx (Pollença) (gORA).
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Castell de santueri (Felanitx). 10 ex. l’11-V (MMM).
Pas postnupcial, darreres cites el 4-xI amb 3 ex. a Portopetro (san-

tanyí) (MON), el 18-Ix amb 2 ex. a s’Albufera (VIC, RID,
REU, REs, PNAM), i el 13-Ix amb 2 ex. a la depuradora de s’I-
llot (PAT). Un màxim de 45 ex. amb a. apus i a. pallidus el 3-
Ix (gAN) i 12 ex. el 17-Ix a s’Albufera (VEN, QUI).

cabrera: prenupcial, 3 ex. el 19-IV (RID). Un mínim de 5 ex. el 21-IV
(sER). 1 ex. el 10-V (CAA, MMA).

Menorca: barranc de Cala en Porter (Alaior). 6 ex. el 18-IV (FLO).
Capell de Ferro (Maó). 1 ex. el 20-IV (EsC, FLO).
Cala galdana (Ferreries). 3 ex. el 14-VI (MEN).

Alcedo atthis. Arner, blauet (EI)
Estatus: hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 31-I (BUU).

s’Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. el 10-III. Pas postnupcial, primer
ex. el 27-VII (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Cúber (Escorca). 1 ex. el 7-III (gAN).
Illot de s’Estanyol (Llucmajor). Prenupcial, darrer ex. l’11-III

(MMA, CAA).
Embassament des gorg Blau (Escorca). 1 ex. el 26-Ix (ARB).

Sa Dragonera: postnupcial, 7 registres d’1 ex. del 20-Ix al 19-xI (gDE, MAI,
jOA, PAs, RAy, CDE, CLR, PNDR; gON).

Eivissa: riu de santa Eulària. se n’ha vist 1 ex. el 14-I a la desembocadura
(ARB, MAR, CAL).

ses salines (sant josep). s’hi observa 1 ex. el 15-I (CAR, MAz).
Primer ex. postnupcial el 7-VIII (MAR). Observació d’1 ex. el
21-Ix i 5-xI (MAR, gAA).

ses Feixes (Eivissa). 1 ex. el 19-I al prat de ses Monges (MAR,
ARB, CAL).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 17-I (Mss, CAR).
Estanyets. 1 ex. el 30-I (KLA).

Merops persicus. Abellerol gola-roig
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

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, se n’han rebut 6 registres (6/IV), primera cita el 2-

IV en què se n’escolten a Llucalcari (Deia) (gON). Un màxim
de 15 ex. el 30-IV al salobrar de Campos (MMM) i el 19-IV (15
ex.) al port de sóller (FIO).
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s’Albufera. Enguany hi ha criat com a mínim 4 parelles (fora del
PN), hi és present entre el 26-IV (10 ex.) i 11-Ix (17 ex.) (VIC,
RID, REU, REs, PNAM).

son Rapinya (Palma). 2 ex. el 20-VI (BAz).
Pas postnupcial, se n’han rebut 8 cites (2/VIII, 6/Ix), la primera del

29-VIII amb 35 ex. a Cas salero (Manacor). Un màxim de 200
ex. el 10-Ix al cap de ses salines (santanyí) (VEN, QUI, BEN),
55 ex. el 30-VIII a Cas salero (ADR), 69 ex. (33 + 36 ex.) el 8-
Ix al cap de ses salines (santanyí) (CAA, MMA).

golf d’Alcanada. s’hi ha escoltat 1 ex. en vol l’1-Ix (REs).
s’Alqueria Blanca (santanyí). 11 ex. el 5-Ix (MON).
Coll des gomà (Calvià). 4 ex. el 15-Ix, darrera cita de tardor

(gON).
cabrera: pas prenupcial, present almenys entre el 19-IV (1 ex.) i 22-IV (2

ex.) (RID).
Sa Dragonera: prenupcial, 5 ex. el 12-IV (RAy, PNDR). Postnupcial, se n’han

sentit el 4-Ix (gON).
Menorca: Aquest 2012 s’ha fet un recompte de parelles reproductores. En

total s’han localitzat 11 zones de cria, majoritàriament situades
al nord de l’illa. En total s’han comptabilitzat 102 nius segurs i
34 de probables, destacant la colònia del camí de Tramuntana
(es Mercadal) amb 62 nius segurs i 4 de probables. També des-
taca la baixada a colònies històriques com la Vall (Ciutadella), o
la desaparició d’altres com son saura del Nord, son saura del
sud o Trebalúguer (MEN).

son Bou (Alaior). 12 ex. el 6-VII (FLI).
Es Tudons (Ciutadella). Darrer dia amb ex. a la colònia de cria el

25-VII (gRI).
son gornés (Ferreries). Darrera cita postnupcial. 16 ex. el 29-VIII

(gRI).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 33 ex. el 24-IV (EsC).
Eivissa: ses salines (sant josep). Prenupcial, primera cita el 25-IV amb 6

ex. (gAA).
santa gertrudis (santa Eulària). Postnupcial, darrer ex. el 21-Ix

(MAR).
Formentera: primera cita el 28-IV amb 20 ex. i darrera el 22-Ix amb 4 ex.

(KLA).

Coracias garrulus. gaig blau
Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Pina. 1 ex. el 20-V a la carretera de Lloret (ROg).

son Real (santa Margalida). 1 ex. el 3-Ix (PAT).
Vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. el 13-Ix (PAT).
Es salobrar de Campos. 1 ex. posat a un cable elèctric a prop de la

salinera el 14-Ix (MMM).
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cabrera: 1 ex. al port del 15 al 22-V (sER).
Menorca: sant Felip (Ciutadella). 1 ex. l’1-V (CDO).

Pla de Favàritx (Maó). 1 ex. el 15-V (FLO).
Binisafúller (sant Lluís). 1 ex. el 23-V (NEs).

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: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 15 parelles (VIC,

RID, REU, REs, PNAM).
cabrera: prenupcial, és present entre el 18 i el 23-IV amb un màxim de més

de 10 ex. el 20-IV (RID).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 5-IV (gDE, PNDR). 1 ex. el 29-IV i 14-V

(IgU, TAV, MAE; gDE, PNDR). Postnupcial, 1 ex. el 4 i 11-Ix
(gDE, PNDR).

Illa de l’aire: (sant Lluís). 31 captures per a anellament entre l’1 i el 27-IV amb
un màxim de 9 captures el 22-IV(EsC).

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: es Cós (Costitx). Adult anellat el 19-xII (gAR).
Menorca: camí Vell de Llucmaçanes (Maó). 1 ex. el 9-x (FLO).
Formentera: Can Parra. 1 ex. cantant l’1-VII (KLA).

Es Brolls. se l’ha sentit del 10 al 13-x (MEy).

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 cita el 18-III amb 2 ex. a Albercutx

(Pollença) (VEN, QUI).
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s’Albufera. Primer ex. el 23-III. Enguany s’estima que hi ha criat
1 parella (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

sa Barrala (Campos). Un esbart de 20 ex. el 26-VII (REs).
Pas postnupcial, més de 50 ex. el 4-Ix al Blanquer de Maria (REs).

cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 19-IV i 21-IV (RID).
Menorca: Mussuptà (Maó). Mascles cantant el 12-IV (MEN).
Formentera: la Mola. Primers ex. que veig, cantant a certa alçada de camps i

prats, el 4-IV i, al cap de Barbaria, el 7-IV. Aquests dos punts és
a on pareix més abundant, però al cap de Barbaria s’ha fet una
repoblació amb pins i savines damunt més de 80 hectàrees, fet
que podria afectar la població de terrol·les en el futur (FOL).

S’Espardell: (Formentera). Prenupcial, primera cita el 14-III amb 3 ex. (MAR,
CAR).

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: es salobrar de Campos. Un màxim de 30 ex. el 12-xI (sUR,

MAs).

Lullula arborea. Cotoliu
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

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

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: pas prenupcial, darrer registre l’1-III amb un esbart de 60 ex. al

Blanquer de Maria (REs).
Pas postnupcial, primer registre el 12-x amb un esbart de 62 ex. al

pla de Vilafranca (sUA), i el 13-x amb un esbart de 16 ex. a
l’Albufereta (Pollença) (REs). Un màxim d’un esbart de 177 ex.
al pla de Vilafranca el 16-xI (sUA), 110 ex. el 30-x al Blanquer
de Maria (REs).

Hivernada, 130 ex. el 14-xII a Can Vairet (Calvià). Més de 500 ex.
el 16-xII al Blanquer de Maria (REs).

Menorca: es Castell. 2 ex. el 14-x (gRI).
Eivissa: ses salines (sant josep). Postnupcial, primer registre el 8-xI amb

2 ex. (gAA).
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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, primera cita el 7-III amb 10 ex. a s’Albufera (VIC,

RID, REU, REs, PNAM). 20 ex. el 7-III al prat d’Alcúdia
(BAz).

s’Albufera. 1 ex. aïllat l’11-VI (gAN).
Pas postnupcial, primer ex. el 2-Ix a la depuradora de s’Illot (sant

Llorenç) (PAT), i darrers registres el 22-x amb 1 ex. a s’Albu-
fera (VIC, RID, REU, REs, PNAM), el 7-x amb 10 ex. al salo-
brar de Campos (gON, MAs, sUR).

cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 23-IV (RID).
Eivissa: ses salines (sant josep). Postnupcial, primer ex. el 3-x (TUU,

sEP, MAR).

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.
Menorca: es Milocar (Ferreries). 7 ex. el 14-I (MEN).

Hirundo rustica. Oronella
Estatus: estival moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 28-II (1 ex.) a l’Horta (sóller)

(FIO), el 4-III (1 ex.) al salobrar de Campos (CAA, MMA), el
7-III (12 ex.) a s’Albufera (VIC, RID, REU, REs, PNAM). 1 ex.
el 8-III a ses Algorfes (Calvià) (LOP).

son sardina (Cas Moliner, Palma). Primera observació del mascle
a l’interior de la zona de cria el 31-III. Visites a la zona de cria
de 3 ex. el 8-IV. sols entra a la zona on es troba el niu el mascle,
els altres 2 ex. (almenys 1 femella) sobrevolen la zona. Aquest
comportament es repeteix fins al dia 22-IV amb grups que van
dels 3 al 5 ex. El 22-IV es produeix la primera observació de la
femella que entra a l’interior de la cotxera juntament amb el
mascle. El 23-IV la femella ja dorm al niu. Durant tot aquest
temps el mascle no dorm a la zona de cria. 30-IV primera obser-
vació dels 2 ex. reparant el niu. Primera observació de cinc ous
el 13-V. El 26-V eclosionen quatre ous i el 27-V eclosiona el
cinquè. surten 2 joves del niu el 17-VI, els altres 3 ho fan el 18-
VI. Fins a 9 ex. entre joves i adults entrant a la zona del niu el
21-VI. són expulsats 2 joves pels adults, aquest comportament
es repeteix durant diferents dies. El 27-VI, 3 joves dormen al
niu, els altres 2 ho fan a un posador devora del niu, la femella
també dorm al niu. El 28-VI sols dormen tres joves al niu. Pri-
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mera observació de 3 ous de la segona posta el 2-VII. Al vespre
1 adult no deixa entrar els 3 joves de la primera posta. Primera
observació d’1poll nascut el 17-VII. Els 3 joves volen el 9-VIII.
grups de fins a 9 ex. volen entrar a la zona del niu per dormir,
els adults ho impedeixen i expulsen 4 joves. Els 3 joves dormen
al niu fins al 12-Ix. Darrera observació del mascle a la zona de
cria el 27-VIII i de la femella el 30-VIII (MOL).

son Ferriol (Palma). Tres nius ocupats a una soll el 17-VI: un pri-
mer niu amb 4 polls a punt de volar, un segon amb 3 polls d’uns
deu dies i un tercer (construït enguany) amb 4 ous (MOL).

Pas postnupcial, darrer ex. el 15-xI al salobrar de Campos (REs,
VEN), i també al prat de sant jordi (Palma) amb 1 ex. (MUN).

cabrera: pas prenupcial, 5 ex. el 18-IV, 2 ex. del 21 al 23-IV (RID). Pas
postnupcial, 32 ex. al Freu el 10-Ix (ADR).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 29-II al cap de Llebeig (gON). 6 ex. el 23-
IV (RAy, PNDR), darrera cita el 17-V amb 3 ex. (gON, PNDR).

Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal). 2 ex. el 26-II (PON). 1 ex. el 28-
x (EsC, CRR, gRg).

Eivissa: ses Feixes (Eivissa). Prenupcial, primer registre el 6-III amb 6 ex.
al prat de ses Monges (gAA).

Formentera: pas prenupcial, una bandada el 23-IV a la savina (KLA).

Cecropis daurica (abans Hirundo daurica). Oronella coa-rogenca, oronella
daurada (ME).
Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Cria accidental 2007 i 2011 (MA) i
2011 (ME).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 22-III i darrer ex. el 18-V a s’Albufe-

ra (VIC, RID, REU, REs, PNAM).
Ca n’Ametller (Manacor). Una colla inicia la construcció del niu el

16-VI, el 27-VII està acabat i la primera setmana d’agost coven,
no s’arriben a veure polls però es mantenen a la zona almanco
fins al 8-Ix (ADR).

Pas postnupcial, primer ex. l’11-VIII al salobrar de Campos (BAN,
BLN) i darrer ex. el 25-Ix a s’Albufera (VIC, RID, REU, REs,
PNAM).

Eivissa: ses salines (sant josep). Prenupcial, primer ex. el 29-IV (gAA).

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, primers registres, el 3-III (3 ex.) a Mortitx (Escor-

ca) (CAA), el 3-III (1 ex.) al salobrar de Campos (MON), el 7-
III (5 ex.) a s’Albufera (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

santa Ponça (Calvià). Es localitzen 8 nius en cornises d’edificis i 8
ex. el 7-V (LOP).
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Pas postnupcial, darrera cita el 30-x (2 ex.) a s’Albufera (VIC,
RID, REU, REs, PNAM).

cabrera: pas prenupcial, 5 ex. el 22-IV i 10 ex. el 23-IV (RID).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 4 ex. el 23-IV (RAy, PNDR).
Menorca: torrent de Cala galdana (Ferreries). 20 ex. el 9-III (MEN, FLO).
Eivissa: sant Antoni. Prenupcial, primer registre el 29-III amb 2 ex. vistos

al nucli urbà (MAR).
Formentera: pas postnupcial, una bandada el 21-VIII a Can Parra (KLA).

Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME).
Estatus: hivernant rar (MA), Migrant rar (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 18-I. Vegeu-ne l’informe

del Comitè de Rareses de Balears.

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, primer ex. el 8-IV al camí des Presos (Artà) (gON). 1

ex. el 22-IV a la talaia d’Albercutx (Pollença) (REs), i darrera
cita el 23-IV amb 2 ex. a la punta de n’Amer (REs).

Puig Major. 6 mascles cantant el 2-VI (REs).
Pas postnupcial, 1 ex. el 14-Ix al coll des Quer (Estellencs) (gON).

cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 21-IV (RID).
Sa Dragonera: postnupcial, 2 ex. el 23-Ix (MOE, PNDR).
Menorca: Montpler (Maó). 3 ex. el 18-IV (FLO).

Es Tudons (Ciutadella). 1 ex. el 12-Ix (gRI).
Eivissa: ses salines (sant josep). Hi és observat 1 ex. el 18-VI (MAR).

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 prenupcial, primer ex. el 8-IV a l’Albufereta (Pollença) (REs,

VEN, QUI).
Pas postnupcial, primer ex. l’1-Ix al golf d’Alcanada (Pollença)

(REs), i darrera cita el 2-x amb 2 ex. al Blanquer de Maria
(REs).

cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 23-IV (RID).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. l’1 i 2-x (gON).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 1 ex. el 16-x (EsC, CRR, CLD, Css).
Eivissa: ses salines (sant josep). Postnupcial, primer ex. el 3-Ix (MAR).
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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 ex. el 22-IV a la talaia d’Albercutx (Pollença)

(REs). Un màxim de 100 ex. l’1-III al Blanquer de Maria
(REs), 95 ex. el 18-IV a l’Albufereta (Pollença) (REs).

Postnupcial, primer registre el 4-Ix (5 ex.) a s’Albufera (VIC, RID,
REU, REs, PNAM).

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, 1 ex. els dies 10-IV i 16-V (VIC, RID,

REU, REs, PNAM).

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 i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 23-IV a s’Albufera (VIC, RID, REU,

REs, PNAM).
Puig Major. 1 ex. al cim l’1-IV (REs).
Postnupcial, primer ex. el 18-x a s’Albufera (VIC, RID, REU,

REs, PNAM).
Embassament de Cúber (Escorca). 15 ex. el 27-x (REs).
golf de santa Ponça II (Calvià). 1 ex. el 14-xII (REs).
Mortitx (Escorca). 2 ex. el 22-xII (REs).

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: s’Albufera. Primer ex. el 5-III i darrer registre el 12-x amb 6 ex.

Enguany s’estima que hi han criat 500 parelles (VIC, RID, REU,
REs, PNAM).

Albufereta (Pollença). Un esbart de 120 ex. el 18-IV (REs).
Formentor (Pollença). 1 ex. al pla de ses Basses el 21-IV (gON).
Blanquer de Maria. Observació de joves en vol a partir del 23-V

(REs).
Es salobrar de Campos. 6 ex. el 7-x (gON, MAs, sUR).
golf d’Alcanada (Alcúdia). Postnupcial, darrer ex. el 19-x (REs).
Portixol (Palma). Postnupcial, darrera cita el 29-x amb 2 ex.

(ROg).
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cabrera: almenys hi és present entre el 21 i 23-IV amb un màxim de 6 ex. el
darrer dia (RID).

Sa Dragonera: pas prenupcial, al cap de Llebeig: 2 ex. el 17 i 18-V (gON, PNDR),
i 1 ex. el 30-V (ALO).

Pas postnupcial, primeres cites el 26 i 28-VIII amb 2 ex. al cap de
Llebeig. Darrera observació el 2-x amb un esbart d’uns 20 ex.
que surten a la mar (s) des del cap de Llebeig (gON).

Menorca: Tordonell de Dalt (Maó). 1 ex. el 21-V (MEN).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). 1 ex. el 19-III al prat de ses Monges (MAz).
Formentera: estany Pudent. 5 ex. el 31-III (NIC).

Motacilla flava cinereocapilla . xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO),
titeta groga (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Cria accidental 2008 (MA).
Selecció: reproducció, i fenologia.
Mallorca: Maria. 1 ex. el 30-III (CAA).

Cases Velles (Pollença). 1 ex. el 5-IV (CAA, MMA).

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.
Mallorca: Maria. 1 ex. el 30-III (CAA).

Cases Velles (Pollença). 1 ex. el 5-IV (CAA, MMA).

Motacilla flava flavissima. xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta
groga (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Albufereta (Pollença). 1 ex. el 8-IV (REs, VEN, QUI, BAz, BEN,

ARA). 2 mascles el 18-IV (REs).
Llenaira (Pollença), 1 mascle el 18-IV (REs).

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.
cabrera: 1 i 2 mascles el 18 i 19-IV respectivament (RID).
Eivissa: ses salines (sant josep). Prenupcial, primer ex. el 15-III amb 1

mascle (gAA).

Motacilla flava thunbergi. xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta
groga (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Albufereta (Pollença). Prenupcial, 1 ex. el 15-IV (REs, QUI, VEN,

LOP, BEN, sLA). 2 ex. el 18-IV (REs).
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Motacilla citreola. xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

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

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: s’Albufera. Darrer ex. el 19-III i primer ex. el 6-x (VIC, RID,

REU, REs, PNAM).
Cas Coronel (Manacor). Primer ex. postnupcial el 6-x (ADR).
Ariant (Pollença). Postnupcial, 1 ex. el 19-x (gON).
Embassament de Cúber (Escorca). Postnupcial, 1 ex. el 27-x

(REs).
Eivissa: sant Miquel (sant joan). Primer registre postnupcial l’1-x amb 1

ex. (MAR).
Formentera: presència d’1 ex. entre el 5-I i el 21-II a Can Parra (KLA).

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 18-V i 11-VI a s’Albufera (gAN).

Pas postnupcial, primer ex. el 7-x a s’Albufera (VIC, RID, REU,
REs, PNAM) i també al salobrar de Campos (gON, MAs,
sUR).

Ariant (Pollença). 4 ex. el 19-x (gON).
cabrera: pas prenupcial, 2 ex. el 23-IV (RID).
Sa Dragonera: postnupcial, s’hi ha sentit 1 ex. l’1-x al port (gON).
Menorca: bassa Verda (Ciutadella). 1 ex. el 10-VI (gRg).

Punta Prima (sant Lluís), 100 ex. dormint al camp de futbol el 22-
x (HUg).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. el 31-III (NIC).
Es Borronar. Postnupcial, primer ex. el 10-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.

Cap registre rebut.

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 10 parelles (VIC,

RID, REU, REs, PNAM).
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Menut (Escorca). Niu en construcció a l’interior d’una barraca de
carboner el 8-III. Observació de la femella covant el 22-III
(MOL).

Puig Major. 1 mascle cantant a prop del cim el 2-VI (REs).
Sa Dragonera: 1 ex. el 29-IV (IgU, TAV, MAE, PNDR).
Menorca: Alforí de Dalt (Ciutadella). 1 ex. cantant el 7-I (EsC, CRR, gRg,

gRI).
Es Peu del Toro (es Mercadal), 2 ex. el 27-I (MEN).
Cap de Cavalleria (es Mercadal) 1 ex. és escoltat el 4-xII (MEN).

Eivissa: camí des Fornàs (sant Antoni). 4 ex. el 26-IV (gAA).
Es Vedrà: (sant josep). 1 ex. cantant el 31-III (MAR).

Prunella modularis. xalambrí
Estatus: hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-
FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 24-III al pas d’en Bartomeu (Escorca)

(gON).
Pas postnupcial, primeres cites, 1 ex. 23-x és sentit al pla de ses

Bitles (Artà), 1 ex. 24 i 25-x és sentit al corral des Tabac (Artà),
1 ex. el 25-x a Can Totdéu (Artà). Un màxim de 7 ex. a la serra
de na Burguesa l’11-xII (gON), 6 ex. el 16-xII a son Real
(santa Margalida) (REs).

Sa Dragonera: prenupcial, darrer ex. l’1-III a cala Cucó (gON).
Menorca: sa Mesquida (Maó). 1 ex. el 19-xI (FLO).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 1 ex. anellat l’1-IV (EsC).
Eivissa: ses salines (sant josep). 1 ex. el 27-II (gAA).

Prunella collaris. xalambrí de muntanya
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).
Selecció: fenologia i distribució.
Mallorca: puig des Romaní (Alcúdia). 2 ex. el 9-I-2011 (gON).

Puig d’en Farineta (Andratx). 1 ex. el 12-I (gON).
Puig des Teix (Valldemossa). 6 ex. el 19-II (gON).
Prenupcial, darreres cites el 15-IV amb 1 ex. a la talaia d’Albercutx

(Pollença) (sLA), i l’1-IV amb 4 ex. al puig Major (REs).
Postnupcial, primer ex. el 24-xI a la Mola de son Ferrandell (Vall-

demossa) (MUN).
Hivernada, un màxim de 6 ex. el 22-xII a s’Esclop (gON).

Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). 2 ex. l’1-III (COL). 4 ex. el 4-xII
(MEN, PIO, gRg).

El Toro (es Mercadal). 5 ex. l’11-xII (gRI).

Cercotrichas galactotes. Coadreta
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
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Illa de l’aire: (sant Lluís). 1 ex. el 4-V. Vegeu-ne l’informe del Comitè de Rare-
ses de Balears.

Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant. Cria accidental 2005, 2009 i 2010
(MA). Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: son Arbós (Artà). Concentració de 27 ex. a un tram lineal de 3 m.

de carretera el 13-II (dies de neu i fred) (MUñ, ART).
Prenupcial, darrera cita el 9-V (2 ex.) a s’Albufera (VIC, RID,

REU, REs, PNAM).
Presència primaveral-estival, fins a 3 ex. cantant del 7-V (1 ex.) al

16-VI (3 ex.) a son Pacs (Palma) (MMA). 1 ex. cantant el 4-VI
a son Creus (Banyalbufar) (NIC). se n’ha sentit 1 ex. a un jardí
de son Armadans (Palma) ben dematí el 26-VI i s’hi ha vist 1
adult amb el plomatge bastant desgastat, no deia ni piu al mateix
jardí el 5-VII (jAM).

Postnupcial, primer ex. el 2-VIII amb 1 ex. cantant, 2 ex. el 8-VIII
a l’aeròdrom de son Bonet (Marratxí) (NIC). L’entrada grossa
de ropits a les contrades d’Artà va esser la primera setmana
d’octubre, igual que a ses Cabanasses (Petra) (jAM).

Palma. 1 ex. és sentit al parc de ses Fonts el 10-Ix (gON).
cabrera: pas prenupcial, 1 ex. anellat el 28-IV (gON).
Menorca: cala Blanca (Ciutadella), 1 ex. cantant el 15-V (MEN).

Malbúger (Maó) Durant tota la primavera i estiu es detecten 2 ex.
sense poder confirmar-ne la cria. El 25-VIII es captura un d’ells
per a anellament (MEN).

sant Bernat (Maó). 1 ex. el 17-Ix (gRI).
Illa de l’aire: (sant Lluís). Pas prenupcial, darrer ex. l’1-V (EsC).
Eivissa: Vila d’Eivissa. Postnupcial, primer ex. el 29-VIII al parc de la Pau

(MAR, CAR).
Formentera: Can Parra, postnupcial, 1 ex. el 6-xI (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, primera cita el 31-III amb un mascle cantant als

afores de Costitx (REs). 1 ex. el 2-IV al torrent de santa Ponça
(Calvià) (NIC).

Pas postnupcial, darrer ex. l’11-x a s’Albufera (VIC, RID, REU,
REs, PNAM).

cabrera: prenupcial, 2 ex. el 19-IV, i un màxim de 20 ex. el 23-IV (RID).
Sa Dragonera: pas prenupcial, primer ex. el 29-IV (IgU, TAV, MAE, PNDR).
Menorca: Albufera des grau (Maó). Pas prenupcial, 1 ex. el 10-IV (MEN,

gRI).
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Illa de l’aire: (sant Lluís). Pas prenupcial, amb 136 ex. anellats entre el 19 i 24-
IV amb un màxim de 44 ex. el 22-IV. Pas postnupcial, 1 ex. ane-
llat l’11-x (EsC, CRR, CLD, Css).

Eivissa: ses Feixes (santa Eulària). Prenupcial, primer ex. el 29-III (gAA).

Luscinia svecica. Blaveta
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar
(FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, darrera cita el 4-IV amb 1 femella a s’Albufera (VIC,

RID, REU, REs, PNAM).
Postnupcial, primeres cites, 2 ex. el 7-x a sa Barrala (Campos)

(gON, MAs, sUR), 1 ex. el 13-Ix a s’Albufera (VIC, RID,
REU, REs, PNAM). Un màxim de prop de 20 ex. el 18-x a la
depuradora de s’Albufera (MON).

cabrera: pas prenupcial, 1 femella el 21-IV (RID).
Menorca: son Bou (Alaior). 2 ex. el 14-III (MEN, PIO, FLO).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 1 ex. anellat el 8-IV (EsC).

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 ex. el 3-IV a les Cases Velles de Formentor

(REs).
Pas postnupcial, primera cita el 12-Ix amb 1 mascle a la vall de

Bóquer (Pollença) (gAN). Un màxim de 200 ex. el 14-xI a la
vall de Bóquer (Pollença) (REs).

cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat el 28-IV (gON).
Menorca: pas prenupcial, 1 ex. el 3-V al cap de Cavalleria (es Mercadal)

(COL).
Illa de l’aire: (sant Lluís). Pas prenupcial, darrer ex. anellat el 15-IV (EsC).

Pas postnupcial, 1 ex. l’11-x (EsC, CRR, CLD, Css).
Eivissa: Can Bonet (sant Antoni). Postnupcial, primer ex. el 17-x (MAR).
Formentera: Can Parra. 1 ex. el 24-x (KLA).

Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)
Estatus: migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 5-IV (1 ex.) a les Cases Velles

(Pollença) (CAA, MMA), 1 ex. el 7-IV as Verger (Artà) (gON),
6 ex. el 16-IV a Mortitx (Escorca), i darrera el 5-V amb 2 ex. a
Albercutx (Pollença) (REs).

Pas postnupcial, primeres cites, un mascle adult el 19-VIII al cap
Blanc (Llucmajor) (NIC), 6 ex. l’1-Ix al golf d’Alcanada
(Pollença) (REs). Darrera cita el 21-x amb 2 ex. a cala Bóquer
(Pollença) (REs).

cabrera: pas prenupcial, almenys hi és present entre el 18-IV (50 ex.) i 23-
IV (100 ex.) (RID).
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Sa Dragonera: pas postnupcial, hi és present entre el 28-VIII (1 ex.) i el 16-xI
(gON; MCM; MOE, gDE, PNDR).

Menorca: pas prenupcial, 1 mascle el 10-IV a l’Albufera des grau (Maó)
(MEN, gRI).

Pas postnupcial, 1 mascle jove anellat el 3-xI al barranc de son
Fideu (Ferreries) (EsC, CRR, gRg).

Illa de l’aire: (sant Lluís). Pas prenupcial, 88 ex. anellats entre el 19 i 24-IV, amb
un màxim de 22 ex. el 22-IV (EsC). Pas postnupcial, darrer ex.
anellat el 21-x (EsC, CRR, CLD, Css).

Eivissa: cala d’Hort (sant josep). Prenupcial, primer ex., una femella, el 23-
IV (gAA).

Formentera: pas postnupcial, darrera cita el 30-x amb 2 femelles a Can Parra
(KLA).

Phoenicurus moussieri. Coa-roja diademada
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: punta de n’Amer (sant Llorenç). 1 mascle del 15-I al 9-II. Registre

pendent d’homologació pel Comitè de Rareses de la sEO.
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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, primer ex. el 19-III a s’Albufera (VIC, RID, REU,

REs, PNAM). Darrer ex. el 7-V a l’Albufereta (Pollença)
(REs).

Pas postnupcial, primers registres el 22-VIII amb 2 ex. al Blanquer
de Maria (REs), i el 23-VIII amb 1 ex. a Alfàbia (gON). Darrers
exs. el 25-x a s’Albufera (VIC, RID, REU, REs, PNAM), i el
20-x amb 1 ex. a Ariant (Pollença) (gON). Un màxim de 14 ex.
l’1-Ix al Blanquer de Maria (REs).

cabrera: present almenys entre el 18-IV (2�) i 23-IV (25 ex.) (RID).
Sa Dragonera: pas postnupcial, se l’ha vist al coll Roig del 31-VIII (1 ex.) al 2-Ix

(2 ex.) (gON).
Menorca: camí de Tramuntana (es Mercadal). Pas prenupcial, 6 ex. el 18-IV

(MEN).
Plans de Favàritx (Maó). 1 ex. el 23-IV (FLO).

Eivissa: camí des Fornàs (sant Antoni). Prenupcial, primer ex. el 26-IV
amb un mascle (gAA).

ses salines (sant josep). Postnupcial, primer ex. el 3-Ix (MAR).

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 fenologia.
cabrera: prenupcial, 2 ex. el 19-IV (RID).
Sa Dragonera: 1 femella el 26-II, 1 mascle i 1 femella el 29-II (gON).
Menorca: Maó. 1 ex. el 12-II a la plaça d’Abu Umar (CAM).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 15 ex. el 21-x (EsC, CRR, CLD, Css).
Eivissa: ses salines (sant josep). 2 ex. l’11-V als voltants (MUN).

Oenanthe isabellina. Coablanca pàl·lida
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

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

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 3-IV a ses Basses (Andratx) (MUN) i

també a cap Blanc (Llucmajor) (NIC), 3 ex. el 9-IV al camí des
Presos (Artà) (gON). Un màxim de 10 ex. sedimentats als
penyals el 22-IV a la talaia d’Albercutx (Pollença) (REs), 13 ex.
sedimentats el 23-IV a la punta de n’Amer (sant Llorenç)
(REs).

Cap de cala Figuera (Calvià). 1 ex. el 29-V (gAN).
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Puig Major. 1 ex. el 26-V (ALO), 5 mascles i 1 femella al cim, el
2-VI (REs).

Puig des Teix. 1 mascle el 14-VI, 1 jove el 14 i 15-VIII (gON).
Puig de Massanella. 1 mascle i 1 jove al cim el 24-VII (gON).
serra des Teixos (Escorca). 1 jove el 25-VII (gON).
Coll des Prat (Escorca). 1 jove el 25-VII (gON).
Pas postnupcial, primeres cites, 1 ex. el 21-VIII a punta Manresa

(Alcúdia) (MMA, CAA), 1 ex. el 22-VIII al Blanquer de Maria
(REs), 2 ex. el 22-VIII a Alfàbia (gON). Darreres cites, 1 ex. el
4-xI a ses Cabanasses (Petra) (jAM), 1 ex. el 29-x a s’Albufe-
ra (VIC, RID, REU, REs, PNAM), 2 ex. el 17-x al cingle Verd
(Pollença) (gON, TEW). Un màxim de 7 ex. l’1-Ix al Blanquer
de Maria (REs).

cabrera: prenupcial, almenys hi és present entre el 18-IV (2�) i 23-IV (75
ex.) (RID), 11 ex. el 9-V a la serra de ses Figueres (CAA,
MMA).

Sa Dragonera: pas prenupcial, primer ex. el 29-IV (IgU, TAV, MAE, PNDR). Pas
postnupcial, 3 ex. el 31-VIII, 1 ex. el 2-Ix (gON).

Menorca: pas prenupcial, 2 ex. el 12-IV a Mussuptà (Maó) (MEN).
Pas postnupcial. 1 ex. el 27-VIII a son gornés (Ferreries) (gRI).

Illa de l’aire: (sant Lluís). Pas postnupcial, 1 ex. el 21-x (EsC, CRR, CLD,
Css).

Eivissa: ses salines (sant josep). Prenupcial, primer ex. el 29-III, un mas-
cle a la platja des Codolar (gAA).

Aeroport (sant josep). Postnupcial, darrer ex. el 17-x (gAA).
Sa conillera: (sant josep). s’hi ha vist 1 ex. el 31-III (gRC, DEL).
Illa des Penllats: (Eivissa). 2 ex. el 4-IV (gRC).
Formentera: Porto-salè. Pas postnupcial, 1 ex. el 12-x a (KLA).

Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc
roig (ME).
Estatus: migrant escàs. Selecció: fenologia i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 8-IV amb 1 mascle (forma de la gar-

gamella negra) a s’Arenalet d’Albarca (Artà) (gON). 1 mascle
adult l’11-IV al Toro (Calvià) (NIC), 1 ex. el 16-IV a Mortitx
(Escorca) (REs), i darrer ex. el 18-IV a l’Albufereta (Pollença)
(REs).

cabrera: pas prenupcial, presència entre el 18-IV (1�) i 2-V (� anellada)
amb un màxim de 3 ex. el 22-IV (RID; MAT).

Sa conillera: (sant josep). se n’ha vist 1 ex. el 31-III (gRC, DEL).
Formentera: la Mola. 2 mascles en un camp el 10-IV, i al cap de Barbaria 1 mas-

cle a l’aparcament del far el 17-IV (FOL).

Oenanthe hispanica melanoleuca. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-
EI-FO), culblanc roig (ME).
Estatus: accidental.

171



ANUARI ORNITOLògIC
DE LEs BALEARs 2012

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: prenupcial, primer ex., un mascle, el 17-IV al puig des Vent (Deià)

(gON).
Puig Major. 1 mascle i 1 femella a dos territoris a prop del cim el

2-VI (REs).
Alfàbia. 1 jove i 1 mascle cantant el 29-VI, 1 ex. el 22-VIII (gON).
Puig de Massanella. 1 ex. al coster nord el 24-VII (gON).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Palma. 1 ex. sobrevolant l’estadi de son Moix el 5-II (MUN).

Port de sóller. 1 adult amb esca al bec el 6-VI (FIO).
Sa Dragonera: cap de Llebeig. 1 ex. amb una sargantana al bec el 18-V (gON). 1

ex. el 30-V (ALO).
Cap de Tramuntana. 2 ex. i 1 ex. el 22 i 23-Ix respectivament

(MOE, PNDR).
Cova des Moro. 2 ex. el 23-Ix (MOE, PNDR).

Menorca: es Castell. 1 mascle cantant el 25-III (gRI).

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: postnupcial, primeres cites, el 19-x amb 8 ex. (MON), i el 21-x

amb 3 ex. (REs) ambdues a cala Bóquer (Pollença), el 31-x
amb 2 ex. a Rafeubetx (Calvià) (gON).

Hivernada, 1 femella juvenil capturada i morta a un filat el 19-xII
as Racó (Artà) (MUñ, ART).

Formentera: es Brolls. s’hi ha vist i sentit 1 ex. el 15 i 16-x (MEy).
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Turdus torquatus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-
EI-FO).
Selecció: fenologia.

Cap registre rebut.

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 Roqueta (Palma). Nidificació tardana amb l’observació de 2

adults alimentant un poll volander el 5-VIII (MUN).
Sa Dragonera: cova des Moro. 4 ex. el 22-Ix (MOE, PNDR).
Menorca: Maó. 1 poll de 8-10 dies és trobat mort el 20-II a la plaça Eivissa

(PEL).
Algendaret (Maó). Primer jove el 8-VI (MEN).

Turdus pilaris. Tord burell
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: prat de sant jordi (Palma). 1 ex. sobre un tamarell el 12-II (jAM).

son Real (santa Margalida). 1 ex. el 20-xI (REs).
s’Albufera. Postnupcial, hi és present a partir del 27-xI amb 6 ex.

(MMA).
Mortitx (Escorca). 2 ex. el 30-xI (gON).
golf d’Alcanada (Alcúdia). 1 ex. el 8-xII (REs).
Puig gros de Bendinat (Calvià). 6 ex. l’11-xII (gON).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 20-xII (REs).

Menorca: Cavalleria (es Mercadal). 2 ex. l’11-I, 1ex. el 18-I (MEN).
sa Mesquida (Maó). 1 ex. el 22-xII (EsC).

Eivissa: camí de sa Torreta (sant joan). Observació de 2 ex. el 4-II (MAR).

Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, darreres cites, 1 ex. el 21-IV al Coconet (Pollença),

1 ex. el 20-IV a les Cases Velles de Formentor (Pollença) i
també al camí de cala Murta (Pollença) (gON). 2 ex. el 18-IV a
la vall de Bóquer (Pollença) (REs).

Pas postnupcial, primeres cites el 10-Ix amb 1 ex. al Clot d’Al-
madrà (Alaró) (LIL), el 6-x amb 5 ex. a Cas salero (Manacor)
(ADR), 4 ex. el 7-x al salobrar de Campos (gON, MAs, sUR),
1 juvenil anellat el 8-x a s’Albufera (gAR, LLA).

cabrera: prenupcial, darrer ex. el 28-IV (anellat) (gON).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 2-x al torrent de sa Cova (gON, MCM),

i un màxim de 40 ex. el 13-x (gDE, PNDR).
Illa de l’aire: (sant Lluís). Darrer registre, 2 ex. anellats el 24-IV (EsC).
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Eivissa: ses salines (sant josep). Postnupcial, primer ex. el 12-x (gAA).
Formentera: Can Parra. 1 ex. el 30-x (KLA).

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 i dades d’interès.
Mallorca: postnupcial, primeres cites, 1 ex. el 20-xI a son Real (santa Mar-

galida) (REs), 2 ex. el 30-xI a Mortitx (Escorca) (gON).
Hivernada. 2 ex. a l’aparcament de l’Alqueria (PN de Llevant,

Artà) el 23-xII (MUñ, ART). Un màxim de 12 ex. el 22-xII a
Mortitx (Escorca) (REs).

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, darreres cites el 23-II amb 1 ex. al coll dels Tossals

Vells i l’altre ex. a ses Cuculles (Escorca) (gON).
Pas postnupcial, primeres cites, el 13-x amb 62 ex. en migració

(VEN), i el 14-x amb 4 ex. ambdós registres al cap de ses sali-
nes (santanyí) (REs, VEN, gRC), el 31-x amb 3 ex. a Rafeu-
betx (Calvià). Un màxim de 22 ex. com mínim a la punta des
Captius (Calvià) l’1-xI (gON).

cabrera: pas postnupcial, diferents bandes a la garriga del 15 al 17-x amb un
grup com a mínim de 15 ex. el 16-x (sER).

Menorca: santa Teresa (es Mercadal). 1 ex. l’11-I (MEN).
Eivissa: es Castellar (sant Antoni). Darrera observació prenupcial el 24-III

amb 2 ex. (MAR).
Camí de sa Torreta (sant joan). Primer registre postnupcial el 28-

x amb diversos ex. (MAR, sEP, TUU).

Cettia cetti. Rossinyol bord
Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció, i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 1.119 parelles (VIC,

RID, REU, REs, PNAM).
Es Verger (Artà). 2 ex. cantant del 7 al 9-IV. 1 ex. cantant el 20-Ix

(gON).
Menorca: Albufera des grau (Maó). Observació de joves a partir del 8-VI

(EsC).

Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat un mínim de 75

parelles (VIC, RID, REU, REs, PNAM).
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Formentera: estany Pudent. Als salicorniars, prats i canyissars al sud i sud-oest,
observacions de 2-4 ex. des de l’11-I fins al 5-VI (darrer mes
que som a l’illa ), tal volta cria en aquesta zona (FOL).

Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), bosca-
ler pintat gros (ME).
Estatus: migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cala Rajada (Capdepera). Postnupcial, 1 ex. el 2-Ix impacta amb

un vidre d’una oficina; després de 20 minuts se recupera i és alli-
berat (MUñ, ART).

Illa de l’aire: (sant Lluís). 15 ex. anellats entre el 15-IV i 15-V (EsC).

Locustella luscinioides. Boscaler
Estatus: migrant rar (ME). Accidental (MA-EI). Cria accidental a 2006 i 2007?
(MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Observació d’1 mascle fent comportaments nupcials els

dies 4, 5 i 11-IV. Registre 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. Enguany s’estima que hi han criat 905 parelles (VIC,

RID, REU, REs, PNAM).
Menorca: Albufera des grau (Maó). 1 ex. cantant el 4 i 21-I (MEN).

son Bou (Alaior). 2 ex. anellats el 13-I (CAT, CRR, FLO, MEN,
EsC).

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: s’Albufera. Pas prenupcial, primer ex. el 4-IV i darrer el 25-V amb

1 mascle. Un màxim de 2 ex. el 18-V. Pas postnupcial, 1 ex. els
dies 7, 11, 18, 21 i 23-x (VIC, RID, REU, REs, PNAM; gAR,
LLA).

cabrera: pas prenupcial, darrer ex. el 2-V amb 1 adult anellat (FIO).

Acrocephalus dumetorum. Boscarla de Blyth
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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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 mode-
rat (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Primer ex. el 19-IV i darrer el 26-x amb 1 jove anellat.

Enguany s’estima que hi han criat 638 parelles (VIC, RID, REU,
REs, PNAM; gAR, LLA).

cabrera: prenupcial, primer ex. el 28-IV amb 1 adult anellat (gON).
Menorca: Albufera des grau (Maó). 1 mascle amb protuberància cloacal ane-

llat el 8-VI (EsC).
Illa de l’aire: (sant Lluís). Pas prenupcial, primera cita el 24-IV amb 4 ex. ane-

llats (EsC).
Formentera: estany Pudent. se n’ha sentit 1 ex. el 29-VII i 1-VIII, cantant feble-

ment a un canyar des Brolls, al mateix lloc on va cantar un dels
2-3 individus observats els darrers anys (2009, 10 i 11) (MEy).

Eivissa: ses salines (sant josep). Prenupcial, primer ex. el 30-III (MAR).
Postnupcial, es sent 1 ex. al canyissar el 3-x (sEP, TUU, MAR).

ses Feixes (Eivissa). 1 adult amb joves el 20-VII (gAA).

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: hivernant rar (MA), 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. Primera cita el 31-III amb 2 ex. i darrer registre el 19-

x amb 3 mascles. Enguany s’estima que hi han criat 793 pare-
lles (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Torrent de Canyamel. 1 ex. el 12-x, primera cita per aquesta loca-
litat (MUñ, ART).

Iduna opaca. (Abans 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: pas prenupcial, 2 ex. entre els dies 28 i 30-IV. Vegeu-ne l’informe

del Comitè de Rareses de Balears.

Iduna caligata. (Abans Hippolais caligata) Busqueta asiàtica, bosqueta asiàti-
ca (MA). Estatus: accidental.
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Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosque-
ta icterina (ME). Estatus: migrant moderat.
Selecció: fenologia.
cabrera: pas prenupcial, 5 ex. anellats entre el 3 i 14-V (FIO, LLA).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 23 ex. anellats entre el 7 i 15-V, un 11,6 % per damunt

de la mitjana 1993-2012 (EsC).

Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO)
Estatus: migrant moderat.
Selecció: fenologia.
Mallorca: port de sóller. Prenupcial, 1 ex. el 14-V (MAT, FIO).
cabrera: pas prenupcial, 6 ex. anellats entre el 28-IV i 7-V (gON, FIO).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 3 ex. anellats entre el 22-IV i 15-V, un 83,8 % per

davall de la mitjana 1993-2012 (EsC).

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 s’estima que hi han criat 10 parelles (VIC,

RID, REU, REs, PNAM).
cabrera: pas prenupcial, 11 ex. el 22-IV i 20 ex. el 23-IV (RID).
Menorca: Algendaret (Maó). Observació de joves a partir del 21-VI (MEN).

Sylvia borin. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganyapas-
tors mosquiter (EI).
Estatus: migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 21-IV a Formentor (Pollença) (REs).

Pas postnupcial, 1 ex. el 10-Ix al port de sóller (MAT, FIO). 2 ex.
l’11-Ix al golf d’Alcanada (Pollença) (REs). 1 ex. els dies 3, 4
i 7-x a s’Albufera (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

cabrera: pas prenupcial, hi és present entre el 25-IV (1 ex.) i 14-V (8 ex.
anellats) (gON, LLA).

Sa Dragonera: pas prenupcial, hi és present entre el 2-Ix (2 ex.) i l’1-x (1 ex.)
(gON).

Menorca: pas prenupcial, darrera cita el 8-VI amb 1 ex. anellat a Alforí de
Dalt (Ciutadella), (gRI).

Pas postnupcial, 1 ex. el 29-VIII a Binidelfà (Ferreries) (gRI).
Illa de l’aire: (sant Lluís). Pas prenupcial, 2 ex. el 8-IV (EsC). Pas postnupcial,

darrer anellament el 21-x (EsC, CRR, CLD, Css).

Sylvia nisoria. Busqueret esparverenc, busqueret falcó-torter (MA-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
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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.

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

Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI)
Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
cabrera: pas prenupcial, 1 ex. anellat el 7-V. Registre pendent d’homologa-

ció pel Comitè de Rareses de Balears.
Illa de l’aire: (sant Lluís). 2 ex. anellats l’7-IV i 9-V. Vegeu-ne l’informe del

CRB.

Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI)
Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 15-IV a les Cases Velles (Pollença)

(LOP), i darrera cita el 18-V (ex. anellat) a son Pacs (Palma)
(LLA).

Pas postnupcial, 1 ex. el 13-Ix a la vall de Bóquer (Pollença)
(PAT).

cabrera: pas prenupcial, almenys hi és present entre el 21-IV (7 ex.) i el 23-
IV (40 ex.) (RID).

Sa Dragonera: pas prenupcial, primer ex. el 29-IV (IgU, TAV, MAE, PNDR).
Menorca: pas prenupcial, 1 ex. el 10-IV a l’Albufera des grau (Maó). (MEN,

gRI).
Illa de l’aire: (sant Lluís). Pas prenupcial, amb 187 captures per a anellament

entre l’1-IV i 15-V, un 33 % més que la mitjana de captures en
el període 1993-2012, amb un màxim de 38 ex. el 19-IV (EsC).
Pas postnupcial, darrer ex. anellat el 16-x (EsC, CRR, CLD,
Css).

Eivissa: ses Feixes (Eivissa). Postnupcial, primer ex., un mascle, el 23-IV
(gAA).

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.
Mallorca: Costitx. 1 ex. als afores el 12-x (REs).
Sa Dragonera: 1 ex. el 27-III al cap de Llebeig (MCM, sEV, yEs, gIL).

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.
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Selecció: fenologia, dades d’interès i reproducció.
Mallorca: son Real (santa Margalida). 8 ex. l’1-III (REs).

Pla de ses Bitles (Artà). 1 ex. el 19-xII (gON).

Sylvia sarda. Busqueret sard
Estatus: migrant rar (ME).
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.

Cap registre seleccionat.

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, primera cita amb 1 mascle el 21-IV al pla de ses Basses

a Formentor (Pollença) (gON).
golf d’Alcanada (Alcúdia). 1 ex. l’11-Ix (REs).

cabrera: prenupcial, almenys hi és present entre el 18 (1 �) i 23-IV (10 ex.)
(RID).

Menorca: Binissaid (Ferreries). 1 mascle és observat el 14-VI (MEN).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 6 ex. anellats el 22-IV (EsC). 1 ex. anellat el 20-x

(EsC, CRR, CLD, Css).

Sylvia cantillans moltonii. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-
EI-FO). Estatus: estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental el 2004
(ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: son Creus (Banyalbufar). 2 mascles adults cantant el 5-VIII (NIC).
cabrera: prenupcial, 2 ex. el 21-IV i 3 ex. el 23-IV (RID).
Menorca: Binigemor (Alaior). 1 mascle cantant el 2-VI (MEN).

son gornés (Ferreries). 1 mascle cantant i reclamant el 7-VI (gRI).

Sylvia cantillans cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer
(MA-EI-FO).
Estatus: Migrant moderat. Selecció: fenologia.

Cap registre rebut.

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.
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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.
Mallorca: port de sóller. 2 adults i 3 polls coacurts el 15-V, els dies següents

se’ls observa posant-se per dormir a les branques de dalt d’una
prunera. Els polls junts en una branca i els adults junts en una
altra. Un cop col·locats, els adults realitzen una còpula (MAT,
FIO).

cabrera: na Conillera. Hi és present el 22-IV (RID).
Menorca: Binifadet (sant Lluís). Observació de joves a partir del 2-VI (PIO).

Sylvia rueppellii. Busqueret de Rüppell
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts

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

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.

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

Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de schwarz
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.

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

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: pas prenupcial, primera cita el 12-IV amb un mascle cantant a la

vall de Biniatria (Alcúdia) (REs).
cabrera: pas prenupcial, hi és present entre el 26-IV (5 ex. anellats) i el 5-V

(2 ex. anellats) (gON; MAT).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 5 ex. anellats entre l’11 i 24-IV (EsC).
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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.
cabrera: pas prenupcial, primera cita el 27-IV (ex. anellat) (gON).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 3 ex. anellats entre l’1 i 15-V, un 79 % per davall de

la mitjana 1993-2012 (EsC).

Phylloscopus ibericus. Ull de bou ibèric
Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Postnupcial, 1 ex. cantant el 27-x (VIC, RID, REU,

REs, PNAM).
Illa de l’aire: (sant Lluís). 1 ex. anellat l’11-IV i un altre el 8-V (EsC).

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 i 2009 (MA).
Selecció: fenologia i subspècies.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 2-V (VIC, RID, REU, REs,

PNAM).. Postnupcial, primera cita l’11-x amb 1 juvenil anellat
(gAR, LLA).

Presència primaveral, 1 mascle cantant al pinaret de la base militar
de son Torrella (Escorca) el 2-VI (REs).

Banyalbufar. 1 ex. cantant el 2-VI al camí des Correu (FIO). Un
mascle és anellat el 9-VI a la font de son Creus. 1 ex. anellat
amb protuberància cloacal desenrotllada el 10-VI a son Creus
(NIC).

cabrera: pas prenupcial, almenys hi és present entre el 18-IV (50 ex.) i 14-
V (ex. anellat) amb un màxim de 50 ex. els dies 18 i 19-IV
(RID; LLA).

Illa de l’aire: (sant Lluís). 87 ex. anellats entre l’1-IV i el 15-V, un 58,5 % per
davall de la mitjana 1993-2012 (EsC).

Phylloscopus collybita tristis. Ull de bou, mosquiter (FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Albufereta (Pollença). 1 mascle cantant al pinaret devora la gola el

8-IV.
s’Albufera. 1 ex. el 17-19-IV (fotografiat).

Registres pendents d’homologació 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, primer ex. el 15-III a la serra des Boixos (Deià)

(gON). 1 ex. el 24-III a s’Albufera (VIC, RID, REU, REs,
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PNAM), i darrer ex. el 27-V al golf de santa Ponça (Calvià)
(gAN).

Freu d’Eivissa. 1 ex. se posa a descansar en el vaixell (PM a EI) el
29-III (NIC).

Pas postnupcial, primers registres el 28-VIII amb 1 ex. a Cas sale-
ro (Manacor) (ADR), l’1-Ix amb 2 ex. al golf d’Alcanada
(Pollença) (REs), i 1 ex. l’1-Ix a Llenaira (Pollença) (PAT).
Darrer ex. el 30-x a s’Albufera (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

cabrera: prenupcial, almenys hi és present entre el 18-IV (10 ex.) i 13-V (3
femelles anellades) amb un màxim de 100 ex. el 21-IV (RID;
CAA, MMA).

Na Conillera. 1 ex. el 22-IV (RID).
Sa Dragonera: pas prenupcial, primer ex. el 29-IV (IgU, TAV, MAE, PNDR). Pas

postnupcial, hi és present el 26-VIII (5 ex.) i 23-Ix (2 ex.) amb
un màxim de 7 ex. el 22-Ix (gON; MCM, MOE, PNDR).

Menorca: Tordonell de Dalt (Maó). Pas postnupcial, 1 ex. el 28-VIII (gRI).
Illa de l’aire: (sant Lluís). Pas prenupcial amb 1.201 ex. anellats entre l’1-IV i

15-V, un 36,5 % per davall de la mitjana 1993-2012 (EsC). Pas
postnupcial, darrera captura el 14-x (EsC, CRR, CLD, Css).

Eivissa: es Camp Vell (sant Antoni). Primer registre postnupcial el 31-VIII
amb 1 ex. (MAR).

Formentera: pas postnupcial, darrera cita el 17-x amb 1 ex. sentit as Brolls
(MEy).

Phylloscopus trochilus acredula. Ull de bou de passa, ull de bou gros
(MA-EI), mosquiter gros (FO).
Estatus: migrant escàs.
Selecció: fenologia.
cabrera: pas prenupcial, anellament d’1 ex. el 12-V (MMA).

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: postnupcial, primeres cites, 1 ex. el 29-x a s’Albufera (VIC, RID,

REU, REs, PNAM), 3 ex. l’1-xI a Cas garriguer (Portals Vells,
Calvià) (gON). Un màxim de 4 ex. el 15-xI al cap de ses sali-
nes (santanyí) (VEN, REs).

Menorca: Albufera des grau (Maó). 2 ex. el 19-xI (FLO).

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.
cabrera: pas prenupcial, almenys hi és present entre el 21 i 23-IV (1 ex.)

(RID).
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Sa Dragonera: 1 ex. el 29-IV (IgU, TAV, MAE, PNDR). 1 ex. el 21-Ix (MCM,
PNDR).

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: prenupcial, primer ex. el 13-IV a s’Albufera (VIC, RID, REU,

REs, PNAM). Un màxim de prop de 50 ex. el 28-IV a Mondra-
gó (santanyí) (MON), i 26 ex. el 24-V en el bosquet de sant
Marçal - sa Cabaneta (Marratxí) (ROg).

Puig Major. Observació de joves a partir del 2-VI (REs).
Port de sóller. 1 ex. caça una cigala, la colpeja vàries vegades con-

tra una pedra i se’n va volant amb la cigala al bec, el 9-VIII
(MAT, FIO).

Postnupcial, darrer ex. el 19-x a s’Albufera (VIC, RID, REU, REs,
PNAM). Un màxim de 12 ex. el 6-Ix a Cúber (Escorca) (PAT).

cabrera: pas prenupcial, almenys hi és present entre el 19-IV (1 ex.) i 23-IV
(30 ex.) (RID).

Na Conillera. 2 ex. el 22-IV (RID).
Sa Dragonera: pas prenupcial, primer ex. el 29-IV (IgU, TAV, MAE, PNDR). Pas

postnupcial, 1 ex. depredant una petita sargantana el 29-VIII, 1
ex. el 5-x (gON).

Menorca: Maó. 2 ex. el 27-Ix al Parc Rubió (FLO).
Eivissa: es Cubells (sant josep). Prenupcial, primer ex. el 23-IV (gAA).
Formentera: se n’han vist 2 polls el 5-VI a Can Parra (KLA).

Muscicapa striata balearica. Papamosques, matamosques (MA), menja-
mosques (ME).
Estatus: estival abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).
Selecció: reproducció, fenologia.
cabrera: prenupcial, primera cita el 27-IV amb 2 ex. anellats (gON).
Sa Dragonera: cova des Moro. 1 ex. el 22-Ix (MOE, PNDR).
Menorca: pas prenupcial, primer ex. el 20-IV as Castell (gRI).

Alforí de Dalt (Ciutadella). 1 ex. és capturat amb anella grega el 8-
VI. L’havien anellat a l’illa d’Antikira (grècia) el 5-V-2011
(gRI).

Pas postnupcial, darrer ex. el 18-Ix a son gornés (Ferreries)
(gRI).

Illa de l’aire: (sant Lluís). Pas prenupcial, amb 11 ex. anellats entre el 24-IV i
15-V, amb un màxim de 3 ex. el 7-V (EsC).

Muscicapa striata striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamos-
ques (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).
Selecció: fenologia.
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Mallorca: Costitx. 1 ex. als afores el 2-x (REs).
Menorca: Alforí de Dalt (Ciutadella). 1 ex. anellat el 24-V (gRI).
Illa de l’aire: (sant Lluís). Pas prenupcial, amb 55 ex. anellats entre el 20-IV i

15-V, amb un màxim de 16 ex. el 14-V (EsC).

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.

Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-
ME-EI-FO).
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.

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

Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), men-
jamosques negre (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental el 1993
(MA). Selecció: fenologia i dades d’interès.
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Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, 1 mascle el 9-IV al puig des Corb
(Artà) (gON), 1 ex. el 13-IV a s’Albufera (VIC, RID, REU,
REs, PNAM), i darrer ex. el 5-V a Albercutx (Pollença) (REs).

Pas postnupcial, primer ex. el 19-VIII a Campos, va romandre uns
10 dies a la mateixa zona (BAN, BLN); i darreres cites, 1 ex. el
21-x a Ariant (Pollença), 3 ex. el 19-x al golf d’Alcanada
(Alcúdia) (REs). Un màxim de 125 ex. l’1-x just després de la
tempesta al golf d’Alcanada (REs).

cabrera: pas prenupcial, present almenys entre l’1-IV (1 ex.) i 14-V (1 ex.
anellat) amb un màxim de 20 ex. el 22-IV (RID; LLA).

Sa Dragonera: pas prenupcial, primer ex. el 29-IV (IgU, TAV, MAE, PNDR). Pas
postnupcial, se l’ha vist al port del 31-VIII (1 ex.) al 4-Ix (1
ex.), amb un màxim de 5 ex. l’1-Ix (gON).

Menorca: pas prenupcial, primera cita el 24-IV a l’Albufera des grau (MEN,
BET).

Pas postnupcial, primer ex. observat l’11-Ix a son gornés (Ferre-
ries) (gRI).

Illa de l’aire: (sant Lluís). Pas prenupcial, primer ex. anellat el 10-IV (EsC).
Eivissa: camí des Fornàs (sant Antoni). Prenupcial, primera observació el

26-IV amb 2 mascles i 1 femella (gAA).

Ficedula hypoleuca iberiae. Papamosques negre, matamosques negre (MA)
Estatus: migrant rar (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Aegithalus caudatus. senyoreta, coaric (MA)
Estatus: sedentari escàs (MA). Cria accidental el 2003 i 2006 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: torrent de santa Ponça (Calvià). 7 ex. el 7-I (NIC), 3 ex. el 12-VI

(gAN). 12 ex. l’11-Ix (NIC).
galatzó (Calvià). 1 ex. el 28-II (gAN).
Cala Fornells (Calvià). 4 ex. el 5-x (NIC).

Parus ater. Ferrerico petit
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

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

Parus caeruleus. Ferrerico blau
Estatus: sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).
Mallorca: Costitx. se n’ha vist 1 ex. des del 13-xII fins al 15-III-2013, dià-

riament, a una menjadora (VEN, QUI).

Parus major. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant escàs (ME).
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Selecció: reproducció.
Sa Dragonera: cova des Moro. 1 i 2 ex. el 22 i 23-Ix respectivament (MOE,

PNDR).
Menorca: Algendaret (Maó). Observació de joves a partir del 21-VI (MEN).

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).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. única cita de 2 ex. el 26-III (VIC, RID, REU, REs,

PNAM).
Menorca: son Bou (Alaior). 4 ex. entre el 12 i 13-I capturats per a anellament

(MEN, FLO).
Albufera des grau (Maó). 1 femella anellada el 21-I (MEN, PIO,
CRR, EsC).

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, és present entre el 18-IV (1�) a Llenaira (Pollença)

(REs), i el 30-V a son Hortolà (Calvià) (LOP). Un màxim de 3
ex. el 16-V a les Cases Velles de Formentor (Pollença) (gON).

Pas postnupcial, és present entre el 31-VIII (1�) i l’11-Ix (1�) a
s’Albufera (VIC, RID, REU, REs, PNAM). Un màxim de 4
mascles posats a un pi al cap de ses salines (santanyí) el 5-Ix
(VEN).

cabrera: postnupcial, 1 ex. sortint d’una figuera el 26-VIII (sER).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. l’1-x al coll Roig (gON).
Menorca: pas prenupcial, 1 mascle cantant el 10-V a Tordonell de Dalt (Maó)

(gRI). 1 mascle cantant el 2-VI a Binigemor (Alaior) (MEN).
Pas postnupcial, 1 femella el 5-Ix a sant Bernat (Maó) (gRI).

Illa de l’aire: (sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. anellat el 14-V (EsC).
Eivissa: es Cirer (sant josep). Observació d’1 ex. el 25-IV (EsT).

sa Talaiassa (sant josep). 1 ex. el 12-V (MUN).
Formentera: pas prenupcial, 1 ex. cantant el 28-IV a Can Parra (KLA).

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
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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.
Mallorca: Calvià. 1 ex. el 25-VIII. Vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses

de Balears.
Illa de l’aire: (sant Lluís), 1 ex. el 24 de maig. Vegeu-ne l’informe del CRB.
Eivissa: aeroport des Codolar (sant josep). Prenupcial, observació d’1 ex.

el 29-V. Vegeu-ne l’informe del CRB.

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.

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.
Formentera: platja de Migjorn. 1 ex. l’11-II, pocs dies després de la nevada del

4-5 de febrer (FOL).

Lanius senator. Capsigrany
Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat
(ME). Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 5 parelles. Hi és

present entre el 24-III (1 ex.) i el 18-Ix (2 ex.) (VIC, RID, REU,
REs, PNAM; jAM).

Menorca: pas prenupcial, 1 ex. l’1-IV a cala Escorxada (es Migjorn gran).
(MEN).

Illa de l’aire: (sant Lluís). 10 ex. anellats entre el 22 i 24-IV (EsC).
Eivissa: jesús (santa Eulària). Prenupcial, primera observació el 7-IV amb

2 ex. (gAA).
Formentera: primer ex. l’11-IV i darrer ex. el 20-VIII a Can Parra (KLA).

Lanius senator senator. Capsigrany
Estatus: migrant abundant i moderat (ME).
Selecció: fenologia.
cabrera: pas prenupcial, hi és present entre el 18-IV (6 ex.) i 5-V (femella

anellada) (RID; gON, FIO).
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Lanius senator badius. Capsigrany balear
Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat
(ME). Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: son Hortolà (Calvià). Primer ex. el 9-IV. Niu amb 3 ous el 23-VI

(LOP).
sa Barrala (Campos). 1 femella el 9-IV (jAM).
Cúber (Escorca). Darrera cita el 6-Ix amb 3 ex. (PAT).

cabrera: pas prenupcial, 3 ex. el 23-IV (RID).
Menorca: Alforí de Dalt (Ciutadella). Observació de joves a partir del 28-VI

(gRI).
Formentera: es Brolls. Darrer ex. el 2-VIII (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 s’Esclop (Calvià). 1 ex. al cim el 22-xII, i 4 ex. el 23-xII

(gON).

Corvus monedula. gralla
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel 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.
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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), escàs (MA) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals, dades d’interès i a EI-FO tots els registres.
Balears: al llarg del 2012 i en anys anteriors la Conselleria d’Agricultura,

Medi Ambient i Territori ha emès autoritzacions per a l’eliminació
de corbs a Mallorca i Menorca. Considerem imprudent la mesura
ja que no existeixen dades que permetin estimar els efectius repro-
ductors ni la seva tendència poblacional a les Balears. Les autorit-
zacions responen a les queixes d’alguns ramaders de bestiar oví
sobre la depredació de mens acabats de néixer i permeten eliminar
fins a vint corbs segons les dades d’un dels permisos que s’ha
pogut conèixer. Les conseqüències no s’han fet esperar, i l’espècie
és al llindar de l’extinció a Eivissa, després d’un control pobla-
cional, i fa anys que no nidifica a Formentera. A més, aquesta
espècie pateix a Mallorca i Menorca una elevada mortalitat per
electrocució en esteses elèctriques (Arxiu gOB Mallorca).

Mallorca: s’Albufera. Enguany hi ha criat 1 parella i s’ha vist el niu a partir
del 7-V, polls des del 27-V i juvenils el 7-VI (VIC, RID, REU,
REs, PNAM).

Costitx. Un esbart de 27 ex. el 26-II (REs).
Pòrtol. 12 ex. en vol el 26-III (BAz).
Puig Major. Un esbart de 26 ex. l’1-IV (REs).
ses Cabanasses (Petra). Devers 30 ex. volaven plegats cap a can

Picafort el 15-VII (jAM).
Puig de s’Alqueria. Un esbart de 22 ex. el 2-xII (ALO).
son Hortolà (Calvià). Un màxim de 15 ex. el 17-xII (LOP).

Sa Dragonera: màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (gDE, MAI, VAN,
PNDR; ALO; MMM).

Dates I 25-II* III IV 1-V 30-V* VI 7-VII* VIII Ix x xI 2-xII
Ex. 0 3 30 10 6 2 0 2 4 4 6 2 1

Es Pantaleu: 2 ex. el 30-x (gDE, PNDR).
Menorca: Turmadèn des Capità (Alaior). 6 joves i 2 adults el 25-VII (gRI).
Eivissa: cala d’en sardina (sant Antoni). Observació d’1 ex. el 18-V (CAR,

TEN, MAR).
Formentera: 2 ex. l’11-x a Can Parra, 1 ex. el 8-xI i 15-xII a prop de l’escola

(KLA).
Fe d’errades: al registre publicat a l’AOB 26, pàg. 242, «For-

mentera. Per manca de cites pareix que pot estar extinguit...»,
els autors han de ser Barbara Klahr (Kla) i Joan Folch (Fol).
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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. Prenupcial, darrer ex. el 10-V. Postnupcial, primer ex.

el 22-VIII (VIC, RID, REU, REs, PNAM). Un ex. leucístic
dins un grup de 150 ex. el 13-I (MUñ, ART).

santa Ponça (Calvià). Una bandada de 50.000 ex. el 20-II a les 6.00
h. (gAN).

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 29-III (REs).
son Pacs (Palma). 10 ex. i 5 joves volanders el 7-V (MMA, CAA).

cabrera: pas postnupcial, els primers el 24-Ix amb 9 ex. (sER).
Sa Dragonera: postnupcial, primera cita el 5-x amb 12 ex. a cala Lladó (MOE,

PNDR), i un màxim de 80 ex. el 25-x (gDE, PNDR).
Menorca: prenupcial, darrer ex. el 18-IV al camí de Cotaina (Maó) (FLO).

Postnupcial, primera observació el 19-x amb 200 ex. a punta Prima
(sant Lluís) (HUg).

Illa de l’aire: (sant Lluís). Prenupcial, darrer ex. el 10-V (EsC).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). Darrer registre prenupcial el 8-III amb diver-

sos ex. (gAA).
ses salines (sant josep). s’hi observa 1 femella copulant amb un

ex. d’Sturnus unicolor a la colònia de cria d’aqueta espècie als
conreus des Codolar (MAR). Postnupcial, primera cita el 12-x
amb diversos ex. (gAA).

Formentera: postnupcial, un esbart de 1.000 ex. menjant llavors de Pistacia
lentiscus as Brolls el 23-x, i 1.000 ex. el 31-x a Can Parra
(KLA).

Sturnus unicolor. Estornell negre
Estatus: sedentari escàs (ME). Accidental (EI-FO). Cria accidental 2011 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Albufereta (Pollença). Almenys 6 ex. dins un esbart d’un centenar

d’estornells comuns, un d’ells cantant a les totes, el 22-III. 13
ex. el 29-III (REs). 7 ex. el 8-IV (REs, VEN, QUI). 5 ex. el 15-
IV (REs, QUI, VEN, LOP, BEN, sLA). 8 ex. el 5-V, i 4 ex. el
23-V, 8 ex. el 23-x (REs).

Menorca: Binissaid (Ferreries). 7 ex. el 23-II (MEN).
sant Tomàs (es Migjorn gran), 2 ex. alimentant polls a un niu dels

penya-segats vora la mar el 4-V, nova zona de cria (MEN).
Perella (Ciutadella). se’n troben 2 nius i 3 ex. el 15-V, nova zona

de cria (MEN).
son Quim (Ciutadella). Darrera observació a la zona de cria, el 12-

Ix amb 20 ex. (gRI).
Eivissa: ses salines (sant josep). Es comprova per primera vegada a l’illa la

reproducció amb l’existència d’una colònia de cria als conreus
des Codolar, formada per almenys 4 parelles localitzades a una
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torre de pedra annexa a una casa. Observacions des del 28-IV
fins al 29-V, que és quan s’observa 1 juvenil a la colònia (MAR,
gAA).

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: presència al port, es veu del 17 al 23-V, 1 parella amb material al

bec, i un niu a un forat a la teulada de la caseta de fars al port
(gON, PNDR).

Menorca: Binifadet (sant Lluís). Observació de joves a partir del 2-VI (PIO).

Passer italiae. Teulader Italià
Mallorca: pla de Lanzell. 1 ex. el 5-II i 22-23-IV en el mateix lloc del darrer

any. Registres pendents d’homologació pel Comitè de Rareses
de la sEO/BirdLife. Aquesta au es distribueix per la península
d’Itàlia, Còrsega, sicília i Creta. No figura en aquesta llista. si
hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Espanya.

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: s’Albufera. Un màxim de 20 ex. el 13-II (VIC, RID, REU, REs,

PNAM).
Pla de Vilafranca. Un esbart de 17 ex. el 3-III (sUA).
Depuradora d’Artà. Un grup de 27 ex. el 14-Ix (MUñ, ART).
Albufereta (Pollença). 16 ex. el 17-xI (MUN).

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: tots els registres.
Mallorca: Rafal des Porcs (santanyí). Un mínin de 5 ex. l’1-I al penya-segat

marí (gON).
Cap Blanc (Llucmajor). 4 ex. el 3-IV (NIC).
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El Toro (Calvià). Més de 4 ex. el 16-Ix (NIC).
Formentera: un màxim de 6 ex. el 22-Ix a Can Parra (KLA).

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.

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: pas prenupcial, 10 ex. el 23-IV (RID).
Sa Dragonera: pas postnupcial, primer ex. el 31-VIII, sentit al port (gON).
Illa de l’aire: (sant Lluís). Darrera captura, 1 ex. el 10-IV(EsC).
Formentera: Can Parra. Postnupcial, un esbart de 12 ex. el 30-x (KLA).

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: Mortitx (Escorca). 1 ex. el 22-xII (REs).

Costitx. 1 mascle des de el 22-xII fins al 28-III-2013 a diàriament
en una menjadora (VEN, QUI).

Menorca: Binissaid (Ferreries). 5 ex. el 23-II (MEN).

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.
cabrera: pas prenupcial, almenys hi és present entre el 18 i 23-IV (RID).
Sa Dragonera: cova des Moro. 2 ex. el 22 i 23-Ix (MOE, PNDR).
Menorca: Algendaret (Maó). Més de 100 ex. el 12-I. Més de 200 ex. el 27-

xII (MEN, EsC, gRg).
ses Canessies (Alaior). Més de 500 ex. el 15-I (EsC, ALA, OLV).
Binigemor (Alaior). 1 mascle cantant el 14-IV (MEN).
Camí de ses Voltes (Maó). 8 ex. el 23-xII (PIO).

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.
Mallorca: son Pacs (Palma). Un niu amb 2 ous el 20-V (MMA).
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Cala Bóquer (Pollença). Un gran esbart de més de 400 ex. el 21-x
(REs).

Sa Dragonera: cova des Moro. 3 ex. el 23-Ix (MOE, PNDR).
Menorca: Binifadet (sant Lluís). Observació de joves a partir del 17-V (PIO).

sant Ignasi (Ciutadella). Niu amb polls alimentats pels progenitors
el 18-VIII (CRR, MEN, EsC).

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.
Sa Dragonera: cova des Moro. 4 i 7 ex. el 22 i 23-Ix respectivament (MOE,

PNDR).
Cap de Tramuntana. 2 ex. el 23-Ix (MOE, PNDR).

Menorca: Binifadet (sant Lluís). Observació de joves a partir del 2-VI (PIO).
Formentera: niu amb 4 polls el 5-VI a Can Parra (KLA).

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, darrera cita el 3-IV amb 12 ex. a ses Basses

(Andratx), i el mateix dia 10 ex. a la Trapa (Andratx) (MUN).
Pas postnupcial, primeres cites, el 19-x amb 10 ex. a Ariant

(Pollença), 50 ex. el 22-x a s’Arenalet d’Albarca (Artà) (gON).
1 ex. el 23-x a s’Albufera (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Menorca: postnupcial, primera observació, l’1-xI amb 6 ex. a son Bou
(Alaior) (jUL).

Ciutadella, 1 ex. l’11-xII, fotografiat amb anella d’Eslovènia.
(LLU).

Eivissa: ses salines (sant josep). Postnupcial, primer ex. el 17-x (MAR).

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: son Pacs (Palma). Un niu amb 4 ous el 26-V (MMA).
cabrera: 1 ex. femella de segon any gràvida (ou a l’oviducte) és anellada el

3-V (FIO). Postnupcial, un grupet a l’estell d’en Terra el 10-Ix
(ADR).

Sa Dragonera: cap de Tramuntana. 2 ex. el 22-Ix (MOE, PNDR).
Cova des Moro. 10 ex. el 23-Ix (MOE, PNDR).

Carduelis flammea. Passerell golanegre
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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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. Passerell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

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

Carpodacus erythrinus. Passerell 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). 7 ex. el 22-xII (REs).
Menorca: Binigurdó (es Mercadal). Qualque ex. aïllat el 25-I (MEN).

Binissaid (Ferreries). 2 ex. el 23-II (MEN).
son Puig (Alaior). 1 ex. el 31-xII (MEN).

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

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

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)
Estatus: accidental (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a 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) i escàs (EI). Accidental (ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Eivissa: camí des Fornàs (sant Antoni). Observació de 6 ex. el 26-IV i 2 ex.

el 29-V (gAA).

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).
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Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, un mascle el 19-IV a s’Albufera (VIC, RID, REU,

REs, PNAM).
cabrera: prenupcial, 1 ex. el 26-IV (gON).
Illa de l’aire: (sant Lluís). Pas prenupcial, 4 ex. anellats entre el 19 i 22-IV

(EsC).

Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

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

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-FO).
Selecció: reproducció, fenologia, subspècies i distribució.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 45 parelles (VIC,

RID, REU, REs, PNAM).
golf de santa Ponça II (Calvià). 2 ex. el 20-I (REs).
Blanquer de Maria. Almenys 7 ex. l’1-III (REs).
Es salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. femella de segon any és

anellada el 12-III (gAR). 2 ex. el 14-III (gAN). Postnupcial, 10
ex. el 18-xI (MUN).

Prat de sant jordi (Palma). 6 ex. el 15-xI (MUN).
Albufereta (Pollença). 4 ex. el 17-xI (MUN).

Menorca: prenupcial, darrera observació el 26-II amb 10 ex. a ses basses de
Lluriac (es Mercadal) (PON).

Formentera: estany Pudent (es Brolls). Presència inusual d’1 ex. els dies 23 i 30-
x, i 18-xII (KLA).

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: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 2 parelles (VIC,

RID, REU, REs, PNAM).
Formentor (Pollença). 1 ex. al pla de ses Basses el 21-IV (gON).
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Talapi (sa Pobla). Un esbart de 120 ex. el 14-VIII (MMA, PAR).
cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 20 i 23-IV (RID).
Menorca: Algendaret (Maó). Observació de joves a partir del 8-VI (MEN).

Cala de sant Esteve (es Castell). 1 mascle cantant el 28-xII (EsC).
Eivissa: ses salines (sant josep). 2 ex. l’11-V als conreus dels voltants

(MUN).
Formentera: la Mola. s’hi han sentit varis ex. el 4, 7 i 10-IV. A Can Marroig, 2-

3 ex. cantant el 8-IV. I, al cap de Barbaria, 1 ex. el 17-IV (FOL).

LLIsTA COMPLEMENTÀRIA

Espècies presents a les Balears d’origen natural desconegut (Categories D i E).
selecció, tots els registres rebuts.

Cygnus olor. Cigne mut
Paleàrtic.
Mallorca: golf de santa Ponça II (Calvià). 1 adult el 30-VI (no ha estat alli-

berat al golf, ha vengut volant segons el personal) (REs).

Branta canadensis. Oca canadenca
Neàrtic.
Mallorca: port de sóller. 1 ex. a la sortida del torrent Major el 21-III, exem-

plar escapat d’un hort proper (CAQ).

Netta peposaca.
Neotropical.
Mallorca: s’Albufera. 1 femella el 7-III (VIC, RID, REU, REs, PNAM).

Cairina moschata. Ànnera muda
Neotropical.
Mallorca: es saluet (Andratx). 2 ex. el 15-I (BAz).

sóller. 2 ex. el 15-I (FIO).
Formentera: es Brolls. 1 ex. el 23-IV (KLA).

Aix galericulata. Ànnera mandarina, aneda mandarina (ME)
Paleàrtic oriental.
Mallorca: golf de son Muntaner (Palma). 1 ex. el 15-I, 2 mascles adults el 26-

xII (MUN).

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames
Neotropical.
Mallorca: s’Albufera. 2 ex. el 13 i 14-Ix, 1 ex. el 6-xI (VIC, RID, REU,

REs, PNAM; PAT).

Anas erythrorhyncha. Ànnera de bec vermell
Afrotropical.
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Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 9-Ix (MUN).

Alectoris rufa. Perdiu
Paleàrtic occidental. Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). sot-
mesa a gestió cinegètica.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Bunyolí (Palma). Adult amb un grapat de polls petits el 9-VI

(MUN).
Sa Dragonera: cap de Llebeig. 2 ex. el 29-IV (gDE, PNDR), 1 ex. el 17 i 21-V

(gON, PNDR), 1 ex. el 7-VIII (gDE, PNDR), 2 ex. el 4-Ix
(gON; MAI, jOA).

Menorca: Turmadèn des Capità (Alaior). 2 polls de pocs dies el 27-VI (gRI).
Formentera: 4 adults i 16 polls el 5-VII a Can Parra (KLA).

Alectoris chukar. Perdiu chukar
Paleàrtic asiàtic.
Mallorca: port de sóller. s’hi ha trobat gairebé la closca tota sencera de 2 ous

enmig d’un camí a la zona de Moleta el 9-VIII (MAT, FIO).
Per primera vegada es veu en lliberat i a més criant a Balears aquest

ocell originari d’Àsia i amb una petita població a Bulgària i a l’i-
lla de Creta.

Phasianus colchicus. Faisà
Paleàrtic asiàtic. Estatus: sedentari (ME), escàs (EI) i rar (MA).
Mallorca: Formentor (Pollença). 1 ex. el 21-IV al pla de les Basses (gON).

golf de santa Ponça (Calvià). 1 mascle el 14 i 27-V (gAN).
ses Algorfes (Calvià). 1 ex. el 19-x (LOP).
s’Albufera. s’hi ha vist 1 mascle el 28-x (VIC, RID, REU, REs,

PNAM).
Prat de sant jordi. 1 femella el 15-xI (MUN).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 17-xI (MUN).
Llucmajor. 1 femella el 21-xI a son Verí de Baix (MUN).

Eivissa: ses salines (sant josep). s’hi ha vist 1 femella el 29-III i 1 mascle
el 8-V (gAA).

sant josep. 6 ex. reclamant l’11-V a un olivar a prop de ses salines
des Codolar (MUN).

La introducció està documentada des del segle xIV; actualment les
seves poblacions 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. s’hi ha vist 1 ex. el 13-I (ROg), i entre el 23-III i el 18-

V. Observació d’1 ex. entre el 7-x i 12-xII (VIC, RID, REU,
REs, PNAM; gAN).

Albercutx (Pollença). 1 ex. els dies 3-III i 21-IV (gORA).
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L’exemplar femella que es veu per Mallorca va fugir d’un cetrer
l’any 2004.

Parabuteo unicinctus. Aligot de Harris
Neotropical i neàrtic
Mallorca: Albufereta (Pollença). 1 ex. sense filats de falconer el 14-IV a Can

Cullarassa (BEV).
s’Albufera. s’hi ha vist 1 ex. el 30-III i 8-VIII (VIC, RID, REU,

REs, PNAM).

Pavo cristatus. Indiot reial, paó reial (ME)
Paleàrtic asiàtic.
Mallorca: s’Albufera. se n’ha vist 1 ex. entre el 15-VIII i 17-x (VIC, RID,

REU, REs, PNAM).
Menorca: Egipte (Alaior). Parada nupcial l’1-V (jUL).

Columba livia domestica. Colom domèstic
Mundial.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 35 parelles (VIC, RID, REU,

REs, PNAM).
Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.

Aratinga acuticaudata. Aratinga de cap blau
Neotropical.
Mallorca: Palma. Un grup de 6 cotorres argentines a son Armadans el 3-IV

(jAM).

Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris
Neotropical. sedentari escàs (EI). Cria accidental (MA, ME).
Mallorca: platja de santa Ponça (Calvià). 13 ex. el 7-V i se localitzen 15 nius

sobre pi (LOP). 13 ex. el 8-VI, probablement els únics que que-
den després del control poblacional. 15 ex. el 7-Ix (gAN).

Agapornis personatus. Inseparable de cap negre.
Afrotropical oriental.
Mallorca: santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 26-V (gAN).

Estrilda astrild. Bec de corall
Afrotropical. sedentari rar (EI). Cria el 2001 i 04 (MA).
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Màxims mensuals (VIC, RID, REU,

REs, PNAM).

Dates I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII
Ex. 8 16 11 3 14 6 + 16 7 2 + +
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Taeniopygia guttata. Diamant zebrat
Australàsia
Menorca. Maó. 1 ex. a la plaça de l’Esplanada el 25-III (FLO).

Per primera vegada es veu en lliberat aquest ocell originari de les
illes Lombok, sumbawa, Flores i Timor (Indonesia).

LLIsTA DELs CODIs DELs COL·LABORADORs

Com cada any, el capítol de Registres Ornitològics és possible gràcies a la
inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s’inclouen els
codis emprats en el text per identificar cadascun dels 146 observadors i les 3 insti-
tucions que han aportat registres de 2012 a l’aoB. El sistema de codificació del banc
de dades de l’Anuari està format per tres dígits i utiliza com a base les tres primeres
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 en què s’utilitzen les primeres lletres de cada paraula més repre-
sentativa.

Observadors
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Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges

ADR jaume Adrover
ALO guillem Alomar
ALA júlia Àlvarez
AMg jordi Amengual
ARA xavier Aramburu
ARB Patrícia Arbona
ART Catalina Artigues
BAN Alberto Bazán
BAz juan josé Bazán
BET Tony Benton
BEN gabriel Bernat
BEV Reginala Bevan
BLN álvaro Blanco
BON jaume Bonnín
BOA gabriela Borràs
BOH josep Bosch
BUs Tomàs Busquets
CAM santiago Campos
CAE Llorenç Caldentey
CAL jorge Calvo
CAN David Cantalejo
CDO Eva Cardona
CAR josep Esteve Cardona

CAA gemma Carrasco
CRR j.j. Carreras
CAQ Marc Carriquí
Css Mònica Casal
CAT santiago Catchot
CLD simón Claden
CDE joan Cladera
CLR Ramon Clar
COL Damià Coll
CLL Tania Coll
CUM Pep Cumplido
DEA Francisco de Andrés
DEL Karine Delord
END Reiner Endriss
EsC Raül Escandell
EsT joan Antoni Estades
EsR jaume Estarellas
EsE Borja Esteban
FIO Cristina Fiol
FLI jaume Florit
FLO joan Florit
FLR joel Florit
FOL joan Folch

gAL Andrés galera
gAA Luis Alberto garcía
gRC David garcía
gRA juancho garcía
gRI Óscar garcía-Febrero
gDE jaume garcía-Delgado
gAR Pere j. garcías
gRg Emili garriga
gAN Philip Anthony garnett
gIL Timothy gilford
gOE Marta gómez
gON joan Miquel gonzález
HIN Daniel Hinckley
HOF Helga & Peter Hoffmann
HUU Aina Huguet
HUg Francisco Huguet
IgL Toñi Iglesias
IgU Manolo Igual
jAM Damià jaume
jOA Rafael joan
jUL Lluc julià
KLA Barbara Klahr
LAM germán Lama
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LIL joan Vicenç Lillo
LOE Adrian López
LOP Carles López-jurado
LLA xavier Llabrés
LLU sebastià Lluch
MAL juan Carlos Malmierca
MAN xavier Manzano
MAI Paco Marín
MAE Alejandro Martínez
MAz josé Martínez
MAT josé Luis Martínez
MAR Oliver Martínez
MMM Andrés Mas
MAs Francesc xavier Mas
MAA joan Mas
Mss Miquel Mas
MMA Rafel Mas
MsC Biel Mascaró
MAO Martí Mayol
MCM Miguel McMinn
MEI Rhianon Meier
MEy Ulf Meyer
MEC Albert Menacho
MEN xavier Méndez
MOE Carlos j. Moreno
MOL xavier Morell

MRR Antoni Morro
MON Michael Montier
MOz Fernando Mozos
MUN jordi Muntaner
MUñ Antoni Muñoz
NEs jonathan Neslany
NIC steve Nicoll
OLI Maria Bel Oliver
OLV santi Oliver
ORT juan Carlos Ortega
PAB Félix de Pablo
PAT Mark g. Painter
PAL joan Carles Palerm
PAR Luis Parpal
PAs Diego Pastor
PAy Biel Payeras
PEL Ismael Pelegrí
PIO Alicia Pioli
PON Antoni Pons
POO joan Lluís Pons
QUI susana Quintanilla
RAy joan Rayó
REs Maties Rebassa
REU Miquel Àngel Reus
RID Nick Riddiford

RIP josep Ripoll
ROD Ana Rodríguez
ROz Beneharo Rodríquez
ROg Llorenç Roig
sLA Fernando salas
sAC juan josé sánchez
sEP jordi serapio
sER Biel servera
sEV Biel sevilla
sUR Maria guadalupe suárez
sUA Manuel suárez
sUy juanjo sunyer
TAV giacomo Tavecchia
TEN David Tena
TEW Evelyn Tewes
TUU Ramon Tur
VAN Llorenç Vanrell
VAQ Raquel Vaquer
VAR Manny Vara
VEN Lalo Ventoso
VER Miguel Vericad
VIA Carlota Viada
VIC Pere Vicens
WIN Russell Wynn
yEs Pierre yesou
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Institucions i altres

Codi Nom

COFIB Consorci per la Recuperació de Fauna silvestre de Mallorca:
Luis Parpal.

CRECUP Centre de Recuperació de Fauna silvestre de Menorca.
Evarist Coll, Aina serra

gORA grup d’Observadors de Rapinyaires d’Albercutx:
Lalo Ventoso, josep Amengual, silvia Arbona, Catalina Artigues, Antoni Bauzá, juan josé
Bazán, Maria Cantallops, gemma Carrasco, Pedro Conti, Estrella Domínguez, jorge Expósi-
to, Adolfo Ferrero, Damià jaume, Maribel jimenez, Carles López-jurado, josep Manchado,
Alicia Martínez, Rafel Mas, Bernardí Morell, Antoni Muñoz, Nieves Negre, gil Panadés,
Luís Parpal, susana Quintanilla, Antoni Quintanilla, Maties Rebassa, Dani Román, josé
Manuel Tapia i Carlota Viada, .

PNAC Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera:
Biel servera.
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PNAg Parc Natural de l’Albufera des grau:
Fernando Mozos.

PNLL Parc Natural de Llevant:
Tomàs Bosch i Alvaro Román.

PNDR Parc Natural de sa Dragonera:
Martí Mayol, jaume garcía-Delgado i joan Vidal.

PNAM Parc Natural de s’Albufera de Mallorca:
Maties Rebassa, Pere Vicens, Nick Riddiford, Miquel Àngel Reus i susana Quintanilla.

PNEF Parc Natural de ses salines d’Eivissa i Formentera:
Paula goberna i Nuria Valverde.

sEO sociedad Española de Ornitología (sEO/BirdLife)
sKUA gabinet d’Estudis Ambientals sLP:

Miguel McMinn i Ana Rodríguez.
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