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OBSERVACIONS D’AUS RARES A LES BALEARS EL 2019
Informe 29è del Comitè de Rareses de Balears
Carles López-Jurado 1, Steve Nicoll 2, Miguel McMinn 3,
Joan Miquel González 4, Rafel Triay 5, i Jason Moss 6

RESUM.- Observacions d’aus rares a les Balears el 2019. Es presenta el 29è
informe anual que presenta el Comitè de Rareses de Balears que consta
de 50 registres relatius a l’any 2019, corresponent a 29 tàxons d’aucells.
S’han homologat observacions de les següents espècies: cigne mut Cygnus
olor, ànnera canyella Tadorna ferruginea, arpella pàl·lida russa Circus macrourus, rascletó Porzana parva, rasclet petit Porzana pusilla, escuraflascons
Phalaropus lobatus, llambritja de bec vermell Hydroprogne caspia, xixell
Columba oenas, capsigrany d’esquena roja Lanius collurio, capsigrany reial
ibèric Lanius meridionalis, terrolot de prat Alaudala rufescens, ull de bou de
dues retxes Phylloscopus inornatus, bosqueta pàl·lida Iduna opaca, busqueret emmascarat Sylvia hortensis, coadreta Cercotrichas galactotes, gorrió
de passa Passer hispaniolensis, gorrió d’ala blanca Montifringilla nivalis, titeta grossa Anthus richardi, titina d’aigua Anthus petrosus, pinsà trompeter Bucanetes githagineus, hortolà blanc Plectrophenax nivalis, hortolà groc
Emberiza citronella. I, de la categoria D, una espècie: garsa Pica pica.
SUMMARY.- Rare birds in Balearics in 2019. The Balearic Ornithological
Rarity Committee presents its 29th annual report. Fifth records were accepted, corresponding to twenty-nine species: Mute Swan Cygnus olor,
Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea, Pallid Harrier Circus macrourus,
Little Crake Porzana parva, Baillon’s Crake Porzana pusilla, Red-necked
Phalarope Phalaropus lobatus, Caspian Ternl Hydroprogne caspia, Stock
Dove Columba oenas, Red-backed Shrike Lanius collurio, Iberian Grey
Shrike Lanius meridionalis, Lesser Short-toed Lark Alaudala rufescens, Yellowbrowed Warbler Phylloscopus inornatus, Western Olivaceous Warbler Iduna
opaca, Western Orphean Warbler Sylvia hortensis, Rufous-tailed Scrub
Robin Cercotrichas galactotes, Spanish Sparrow Passer hispaniolensis,
White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis, Richard’s Pipit Anthus richardi, Rock Pipit Anthus petrosus, Trumpeter Finch Bucanetes githagineus, Snow
Bunting Plectrophenax nivalis, Yellowhammer Emberiza citronella. A record of
a Common Magpie Pica pica, a category D species, was also accepted.
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Aquest és el 29è informe anual
que presenta el Comitè de Rareses
de Balears (CRB). S'hi presenten
50 registres relatius a l'any 2019,
corresponents a 29 tàxons. El percentatge d'homologació d'enguany
ha estat d'un 88 %. L'informe ha
homologat observacions de les següents espècies: cigne mut Cygnus
olor, ànnera canyella Tadorna
ferruginea, arpella pàl·lida russa
Circus macrourus, rascletó Porzana
parva, rasclet petit Porzana pusilla, escuraflascons Phalaropus
lobatus, llambritja de bec vermell
Hydroprogne caspia, xixell Columba
oenas, capsigrany d’esquena roja
Lanius collurio, capsigrany reial
ibèric Lanius meridionalis, terrolot
de prat Alaudala rufescens, ull de
bou de dues retxes Phylloscopus
inornatus,
bosqueta
pàl·lida
Iduna opaca, busqueret emmascarat Sylvia hortensis, coadreta
Cercotrichas galactotes, gorrió de
passa Passer hispaniolensis, gorrió
d’ala blanca Montifringilla nivalis,
titeta grossa Anthus richardi, titina d’aigua Anthus petrosus, pinsà
trompeter Bucanetes githagineus,
hortolà blanc Plectrophenax nivalis, hortolà groc Emberiza citrinella.
S’hi ha d’afegir, de la categoria D,
una espècie: garsa Pica pica. I, de
la categoria E, una altre: àguila reial Aquila chrysaetos.
En l'avaluació dels registres
del present informe han intervingut Steve Nicoll (Palma), Miguel
McMinn (Palmanova, Mallorca),
Joan Miquel González (Palma),
Rafel Triay (Menorca), i Jason Moss
(Felanitx, Mallorca). Com en anys
anterio
rs, de coordina
dor ha actuat Carles López-Jurado (Palma).

ANUARI ORNITOLÒGIC
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Amb l’objecte d’obtenir la màxima
informació sobre les rareses a les
Balears, a més de les cites rebudes, al CRB també s’han tingut en
compte els registres i la informació
publicada a llocs web com:
Aucells rars a les Balears
(http://rareresesornibalears.blogspot.
com.es/)
Societat Ornitològica de Menorca
(http://www.menorcasom.org/)
GOB CitAu
(https://citau.gobmallorca.com/
index.php)
Birdforum.net
(http://www.birdforum.net/
showthread.php?t=337219&page=1)
Reservoir Birds
(https://www. Reservoirbirds.com)
Rare Birds i Spain
(www.rarebirdspain.net)
eBird España
(http://www.ebird.org)
Gràcies a tots ells i a tots els
observadors que han volgut comunicar les seves dades.
De cara a les inevitables i convenients renovacions del Comitè,
us agrairíem que presentàssin candidatures raonades al seu coordinador, sempre per escrit.
Els regis
tres no homologats
tan sols són considerats insufi
cientment documentats pel Comitè,
que es manifesta disposat a revisar-los en el cas que es pugui
subminis
trar una informació més
completa que els avali.
Les espècies considerades en
aquest informe són les que figuren
a la “Llista de les espècies sotmeses
a homologació per la SEO i el GOB”,
publicada a l’AOB volum 33: 298-300.
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trobat mort, i si es conser
va i on;
també si se'n disposen fotografies,
vídeo o gravació sonora entre la documentació en poder del Comitè; 6)
data/es; 7) observador/s, en general no més de quatre.
Un breu comentari sobre cada
espècie intenta situar les observa
cions en relació a allò que es coneix
sobre l'estatus de l’espècie a les
Balea
rs, tenint en compte el que
s’ha dit ja en informes anteriors i
indicant al principi, entre parèntesis,
l’àrea essencial de cria en el món.
La propietat de les dades contingudes a l’informe correspon
als dife
rents observadors, que
hauran de ser esmentats com autors a la bibliografia. Recomanam
la referència següent: AUTOR/S.
In: López-Jurado, C.; Nicoll, S.;
McMinn, M.; González, J.M.; Triay,
R., Moss, J. 2020. Observació d’aus
rares a les Balears al 2019. Anuari
Ornitològic de les Balears. Vol. 34.
GOB. Palma.

La llista sistemàtica que segueix s’ha elaborat d’acord amb els
següents punts:
Des que existeixen els comitès de rareses d’Espanya (CR-SEO,
1984) i de Balears (CRB, 1991)
s’han homologat al nostre arxipèlag registres corresponents a 117
espècies, 10 subespècies, dos híbrids, tots ells de la categoria A, i
una espècie de la categoria B, que
estan conside
rades rareses actualment. En els informes que es publiquen a l’AOB només apareixen els
registres, acceptats o no, del darrer informe de cada comitè.
La seqüència taxonòmica seguida és, a partir de 2018, la llista mundial d’aus, editada per International
Ornithological Congress (IOC) (Gill
& Donsker, 2019).
Al nom científic segueix el nom
popular recomanat en l’àmbit balear, seguit d’altres noms de cada illa
(MA, ME, EI, FO) i espanyol (ES).
La xifra entre parèntesis que
figura a continuació del nom de
l’espècie indica els registres/exemplars homologats ja pel Comitè: 1)
d’anys anteriors a 2019; 2) de 2019
(sense incloure els exemplars arribats l’any anterior, marcats amb un
* a la llista). En el cas del CR-SEO,
els comptadors de registres fan referència a les illes Balears.
A cada registre les dades s’ordenen així: 1) illa; 2) locali
tat; 3)
nombre d’aucells observats; 4) edat
i sexe, si es coneixen (per dades primaverals-estivals només s'expressa
edat quan no es tracta de plomatge nupcial); 5) indicació sobre si
l’aucell ha estat caçat, trampejat o
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LLISTA SISTEMÀTICA DELS
REGISTRES HOMOLOGATS
Cygnus olor
Cigne mut. Cisne común (ES)
(CRB, 2019: 4/7, 1*/1*)
(CR-SEO, 2002: Balears 1/8)
Mallorca: 1 adult vist a diverses
localitats i fotografiat durant 2019
(Foto 1): el 2 de gener a s’Albufera (Josep Manchado), el 13 de gener al Salobrar de Campos (Patrik
Moussa, Carlos López-Jurado i altres, el 4 de març, 10 de juny i 11
de desembre a s’Albufera (Maties
Rebassa).
(Europa i Àsia a latituds mitjanes). Aquest exemplar és present a
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Foto 1. Ànnera canyella (d) Tadorna ferruginesa (Ruddy Shelduck), cigne mut (e) Cignus
olor (Mute Swan), bassa de Can Guidet, Palma, 27 d’agost de 2019. Autor: Toni Pons.

Mallorca des del 21 de setembre de
2018. Per tant, l’asterisc al comptador indica que no suma.

0/IV, 1/1/V, 1/2/VI, 5/8/VII, 2/9/
VIII, 1/1/IX, 2/7/X, 2/7/XI, 5/19/
XII.

Tadorna ferruginea
Ànnera canyella, àneda cayella (ME)
Tarro canelo (ES)
(CRB, 2019: 9/16, 1/1)
(CR-SEO, 2002: Balears 11/36)
Mallorca: s’Albufera, una probable
femella a la zona de sa Roca el 16
de juliol de 2019, hi ha foto (Jason
W. Moss, Elisa Miquel). Origen
desconegut.
Bassa de Can Guidet (Palma), 1
exemplar fotografiat el 27 d’agost
de 2019 (Toni Pons) (Foto 1).
(Àsia centreoccidental, amb petites àrees al sud-est d’Europa i nordest d’Àfrica). Podria ser el mateix
exemplar observat a dues localitats. Totes les dades a Balears, cites/aus/mes: 1/3/I, 6/9/II, 1/1/III,

Circus macrourus
Arpella pàl·lida russa
Aguilucho papialbo (ES)
(CRB, 2019: 11/11, 3/3)
(CR-SEO, 2014: Balears 14/14)
Menorca: camí de Tramuntana, es
Mercadal, un mascle adult, hi ha
fotos, vist el 23 de març de 2019
(Galatea Lligoña, Roman Piris).
Aeroport de Maó, un mascle
adult, hi ha foto, vist l’1 d’abril
de 2019 (Galatea Lligoña, Roman
Piris) (Foto 2).
Mallorca: Reserva Natural de l’Albufereta, Pollença, un mascle
adult, vist l’1 d’abril de 2019 (Pere
Vicens).
(Est d’Europa, Àsia). Ja son
quatre les cites per a Menorca. Dels
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Foto 2. Arpella pàl·lida russa Circus macrourus (Pallid Harrier), mascle
adult, Aeroport de Menorca, 1 d’abril de 2019. Autor: Galatea Lligoña.

registres homologats fins ara, 23
corresponen a Mallorca, quatre a
Menorca i un altre a Cabrera. Dates
extremes d’aquest hivernant i migrant, amb 2 registres hivernals, el
13 de gener i el 27 de febrer. Pas
prenupcial, amb 20 registres del 23
de març, i darrer el 30 d'abril. Pas
postnupcial amb sis cites del 26 de
setembre fins al 14 d’octubre.
Porzana parva
Rascletó. Polluela bastarda (ES)
(CRB, 2019: 12/15, 1/1)
Mallorca: depuradora de Binissalem,
un exemplar el 23 i 25 de març
de 2019, hi ha fotos (Mika Palmer,
Juan José Bazán, Josep Manchado;
Daniel Hinckley, Patrick Moussa)
(Foto 3).
(Paleàrtic). Primera cita per la
depuradora de Binissalem. Les dades de fenologia d’aquest migrant
94

al pas prenupcial amb 12 cites (6/
III, 3/IV, 2/V, 1/VI), del 2 de març
fins al 18 de juny. Pas postnupcial, tan sols un registre, el 30 de
setembre.
Porzana pusilla
Rasclet petit. Polluela chica (ES)
(CRB, 2019: 4/4, 1/1)
Mallorca: s’Albufera, un exemplar a la zona des Ras, el 8 d’abril
de 2019 (Seppo Neuvone), el 10
d’abril, hi ha foto (Foto 4) (Maties
Rebassa, Josep Manchado, Daniel
Hinckley, Mika Palmer, Patrick
Moussa). Encara és present al mateix lloc el 13 d’abril (Carlos LópezJurado, Xesca Riera).
(Palèartic, Afrotropical, Oriental
i Austroasiàtic. P.p. intermedia:
Europa central, oest i sud, nord
d’Àfrica, est de Romania i possiblement Turquia). Segona cita per
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Foto 3. Rascletó Porzana parva (Little Crake), basses de la depuradora
de Binissalem, 25 de març de 2019. Autor: Daniel Hinckley.

Foto 4. Rasclet petit Porzana pusilla (Baillon’s Crake), Parc Natural de
s’Albufera de Mallorca, 10 d’abril de 2019. Autor: Maties Rebassa.
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Foto 5. Xixell Columba oenas (Stock Dove), Parc Nacional de Cabrera,
5 d’octubre de 2019. Autor: Miquel Vallespir.

l’Albufera de Mallorca. Dades de
fenologia d’aquest migrant al pas
prenupcial, amb 4 cites: del 8 fins
al 20 d’abril. Al pas postnupcial, un
registre a l’octobre.
Phalaropus lobatus
Escuraflascons
Faloropo picofina (ES)
(CRB, 2019: 2/2, 1/1)
Eivissa: ses Salines d’Eivissa, un
exemplar fotografiat el 10 de maig
de 2019 (Andrew Jarwick, Maisie
Glendinning).
(Euràsia i Amèrica del nord, circumpolar a altes latituds). Primera
cita per l’illa d’Eivissa. D’anteriors,
hi ha dos registres en el pas postnupcial, del 15 d’agost fins al 25 de
setembre.
Hydroprogne caspia
(abans Sterna caspia)
Llambritja bec vermell, llambritja
96

grossa (ME). Pagaza piquirroja (ES)
(CRB, 2019: 25/34, 5/12)
Mallorca: s’Albufera, 2 adults en
vol a la zona del Cibollar el 12
d’abril de 2019 (Steve Nicoll). Un
exemplar amb anella metàl·lica a
la cama dreta i anella de coloració
vermella a l’esquerra, a la zona del
Cibollar, el 17 d’abril de 2019 (Pere
Vicens). Dos exemplars as Ras l’11
de setembre de 2019, hi ha foto
(Biel Servera). Cinc exemplars en
vol cap al sud, a la zona de la depuradora, el 21 de setembre de
2019 (Patrick Moussa).
Punta de n’Amer, Sant Llorenç,
2 exemplars cap al nord el 2 de
maig de 2019, hi ha fotos (Juan J.
Bazán).
(Holàrtic, Afrotropical i Australàsia).
Ha estat l’any amb més registres (5)
i aus observades (12) des que existeix el CRB. Dates extremes: pas
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Foto 6. Capsigrany reial ibèric Lanius meridionalis (Iberian Grey Shrike),
adult, pla de Vilafranca, 26 de setembre de 2019. Aurtor: Jason Moss.

prenupcial escàs amb 8 registres
(6/IV, 2/V), primera obser
vació l'11
d'abril i darrera el 10 de maig; presència estival, tres cites, el 25 i 27 de
juny i 2 de juliol; pas postnupcial amb
19 cites (3/VIII, 13/IX, 3/X), primera
el 6 d’agost i darrera el 26 d'octubre.
Columba oenas
Xixell. Paloma zurita (ES)
(CRB, 2019: 1/1, 2/2)
Menorca: un adult a l’aeroport de
Maó, el 12 i 14 d’abril de 2019, hi ha
fotos (Galatea Lligoña, i Roman Piris).
Cabrera: un exemplar, hi ha foto,
el 5 d’octubre de 2019 (Foto 5)
(Miquel Vallespir, Sebastia Perelló).
(Paleàrtic). Segon i tercer registre que se homologa per a les
Balears. L’anterior cita és a Cabrera
el 20 d’octubre de 2016.
Lanius collurio
Capsigrany d’esquena roja
capsigrany roig (ME)

Alcaudón dorsirrojo (ES)
(CRB, 2019: 64/70, 3/3)
Mallorca: embassament de Cúber
(Escorca), un mascle adult el 30
d’abril de 2019 (Fabian Gärtner,
Kim Fasse).
Blanquer de Maria, un mascle
adult l’1 de maig de 2019 (Pere
Vicens).
Albufereta (Pollença), un exemplar de primer any el 19 de setembre de 2019 (Toni Pons).
(Paleàrtic). Dates fenològiques
d’aquest migrant: pas prenupcial
amb 39 registres (3/IV, 34/V, 2/
VI); primera dada el 27 d'abril i
darrera el 3 de juny. Pas postnupcial amb 28 cites (4/VIII, 18/IX,
6/X), el primer és del 25 d’agost i,
el darrer, del 20 d'octubre.
Lanius meridionalis
(abans Lanius excubitor meridionalis)
Capsigrany reial ibèric (MA-FO),
97
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Foto 7. Ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus (Yellow-browed Warbler),
Parc Nacional de Cabrera, 27 d’octubre de 2019. Autor: Juanjo Bazán.

capsigrany reial (ME), capsigrany Terrolot de prat (MA)
gris ibèric (EI). Alcaudón real (ES)
torrola de prat (ME)
(CRB, 2019: 4/4, 1/1)
Terrera marismeña (ES)
Mallorca: pla de Vilafranca, un (CRB, 2019: 3/4, 1/1)
adult als voltants de la depuradora, Cabrera: un exemplar al semenhi ha fotos, el 26 de setembre de ter de s’Era, el 13 de juny de 2019
2019 (Jason Moss, Peter Morrison) (Pere Vicens).
(Foto 6).
(Paleàrtic). Només dos regis(Paleàrtic sud-occidental i cen- tres previs al CRB, ambdós el detral-Afrotropical septentrional). L’au sembre. Dates extremes d’aquest
va estar present al mateix lloc del terrolot amb moviments locals poc
26 de setembre fins al 27 d’octu- coneguts: les observacions homobre. Segona cita homologada per logades són totes prenupcials (1/
Mallorca. La fenologia entre els ho- III, 2/IV, 1/VI), del 2 de març fins
mologats i els publicats és: prenup- al 13 de juny.
cial, del 4 de març a l’1 de maig;
Phylloscopus inornatus
postnupcial-hivernada, del 5 de seUll de bou de dues retxes
tembre a l’11 de febrer.
ull de bou billistat (ME)
Alaudala rufescens
Mosquitero bilistado (ES)
(abans Calandrella rufescens)
(CRB, 2019: 15/22 , 2/2)
Phylloscopus inornatus
Núm cites/Ex.
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Mallorca

Cabrera

Menorca

Dragonera

Aire

21/26

11/19

8/8

1/1

1/1
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Foto 8. Bosqueta pàl·lida Iduna opaca (Western Olivaceous Warbler),
illa de l’Aire (Sant Lluís, Menorca), 8 de maig de 2019. Autor: Santi Catchot.

(CR-SEO, 2014: Balears 25/31)
Cabrera: una au fotografiada el 27
d’octubre de 2019 (Juanjo Bazán,
Mika Palmer)(Foto 7).
Mallorca: s’Albufera, 1 exemplar el
28 de novembre de 2019, hi ha foto
(Maties Rebassa, Juanjo Bazán).
(Nord i est de Sibèria i Àsia
central). Segona cita per s’Albufera de Mallorca. Dates extremes a
Balears del pas postnupcial, de l’1
d’octubre fins al 28 de novembre, i
només un registre hivernal el 8 de
desembre.
Iduna opaca
(abans Hippolais opaca)
Bosqueta pàl·lida
Zarcero bereber (ES)
(CRB, 2019: 39/45, 3/3)
Aire: (Sant Lluís, Menorca) un
exemplar és capturat per a anellament, hi ha foto, el 4 d’abril de
2019 i controlat al mateix lloc el

9 de maig (Raül Escandell, Jaume
Duaigües, Luís Betanzos i Robert
Manzano). Un exemplar és anellat el 8 de maig de 2019 (Santi
Catchot, Nerea Pagalday, Nere
Zorrozua, i Lídia López)(Foto 8).
Cabrera: un mascle els dies 3
i 4 de maig de 2019, hi ha fotos
(Maties Rebassa, Pep Manchado,
Juan Sagardía, i Miguel Rodríguez).
(Paleàrtic: Mediterrani). Amb
aquesta, ja són 15 les cites homologades per Cabrera i 14 registres
per l’illa de l’Aire. Aquest migrant
presenta un pas primaveral més
curt que el de tardor. Dates extremes: pas prenupcial amb 37 registres (9/IV, 27/V, 1/VI), primer el
4 d'abril i darrer el 14 de juny. En
canvi, en el pas postnupcial, més
dilatat amb 5 cites (1/VII, 1/VIII,
2/IX, 1/X), la primera és del 2 de
juliol i la darrera del 10 d'octubre.
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Foto 9. Coadreta Cercotrichas galactotes (Rufous-tailed Scrub Robin), illa
de l’Aire (Sant Lluís, Menorca), 9 de maig de 2019. Autor: Santi Catchot.

Sylvia hortensis
Mallorca: s’Albufera, un ex. a la
Busqueret emmascarat, enganyapas- zona des Colombars, el 22 d’abril
tors enmascarat (EI)
de 2019 (Pere Vicens).
Curruca mirlona (ES)
Aire (Sant Lluís, Menorca) un exem(CRB, 2019: 46/46, 1/1)
plar és capturat per a anellament
Menorca: Aeroport de Maó, una au i fotografiat el 9 de maig de 2019
el 13 de setembre de 2019 (Román (Santi Catchot, Nerea Pagalday, Nere
Piris, Galatea Lligoña).
Zorrozua i Lídia López)(Foto 9).
(Paleàrtic: Mediterrani). Primera
(Paleàrtic). Tercer registre hocita homologada per l’illa de Menorca. mologat per s’Albufera de Mallorca,
Aquest migrant presenta la següent i quart per l’illa de l’Aire. La fenolofenologia a Balears, pel que fa a da- gia d’aquest migrant primaveral a
tes extremes: pas prenupcial amb Balears és del 9 d’abril fins al 26 de
43 registres (20/IV, 22/V, 1/VI), pri- maig (3/IV, 18/V).
mer el 4 d'abril i darrer el 3 de juny;
Passer hispaniolensis
pas postnupcial, només quatre cites
Gorrió de passa
del 5 fins al 25 de setembre.
Gorrión moruno (ES)
Cercotrichas galactotes
(CRB, 2019: 4/5, 1/2)
Coadreta. Alzacola (ES)
Mallorca: Cases Velles de Formentor
(CRB, 2019: 19/19, 2/2)
(Pollença), 2 mascles adults el 20
Sylvia hortensis
Núm cites/Ex.
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Foto 10. Gorrió de passa Passer hispaniolensis (Spanish Sparrow), mascle adult,
Cases Velles de Formentor, Pollença, 20 d’abril de 2019. Autor: Martin Schultz.

Foto 11. Gorrió d’ala blanca Montifringilla nivalis (Whete-winged Snow Finch),
el Toro, es Mercadal, 14 de novembre de 2019. Autor: Galatea Lligoña.
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Foto 12. Titeta grossa Anthus richardi (Richard’s Pipit), aeroport de Menorca,
14 de novembre de 2019. Autor: Galatea Lligoña.

d’abril (Foto 10) i 1 mascle adult mateix lloc fins al 26 de novembre
el 21 d’abril de 2019, hi ha fo- (Juanjo Bazán, Barbara Salva, Luis
tos (Martin Schultz, Mara Schultz, Arbalejo).
Carlos López-Jurado, Biel Bernat,
(Paleàrtic). Segona cita per
Daniel Hinckley, Josep Manchado, la localitat del Toro. A l’arxipèlag,
Miquel Vallespir).
aquesta espècie presenta despla(Paleàrtic, P.h. hispaniolesis: çaments estacionals del tipus noBarbaria,
Cap
Verd,
Canàries, madisme hivernal amb 15 registres
Península Ibèrica, Sardenya, Península (4/XI, 7/XII, 3/I, 1/II). Dates exBalcànica). La darrera cita homologa- tremes: primera cita l’11 de noda és de maig de 1996. És la segona vembre i darrera el 18 de febrer.
cita a Mallorca, les altres tres són de
Anthus richardi
Cabrera. Tot els registres són a la
(abans titina grossa A. novaeseelandiae)
primavera, la primera el 20 d’abril i,
Titeta grossa (ME), titina de Richard
la darrera, el 25 de maig.
(MA). Bisbita de Richard (ES)
Montifringilla nivalis
(CRB, 2019: 5/7, 1/2)
Gorrió d’ala blanca
(CR-SEO, 2006: Balears 12/20)
Gorrión alpino (ES)
Menorca: Aeroport de Maó, dos
(CRB, 2019: 14/32, 1/1)
exemplars fotografiats el 14 de noMenorca: el Toro (es Mercadal), una vembre de 2019 (Galatea Lligoña,
au fotografiat al cim, el 14 de no- Román Peris)(Foto 12).
vembre de 2019 (Galatea Lligoña,
(Centre i est d’Àsia). Cinquena
Roman Piris)(Foto 11), segueix al cita homologada per Menorca,
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Foto 13. Titina d’aigua Anthus petrosus (Rock Pipit), la Gola, Port de
Pollença, 5 de desembre de 2019. Autor: Daniel López Velasco.

Foto 14. Pinsà trompeter Bucanetes githagineus (Trumpeter Finch), ses
Salines, Sant Josep (Eivissa), 11 d’abril de 2019. Autor: Óscar García.
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Foto 15. Hortolà blanc Plectrophenax nivalis (Snow Bunting), camí de Cavalls,
es Mercadal (Menorca), 29 de novembre de 2019. Autor: Juan José Carreras.

la resta són de Mallorca (12). A
Balears els registres d’aquest migrant i hivernant rar, s’estenen del
3 d’octubre al 25 d’abril. Totes les
dades (cites/aus/mes):
4/5/I, 3/6/II, 4/6/III, 4/8/IV, 0/V,
0/VI, 0/VII, 0/VIII, 0/IX, 6/8/X,
7/11/XI, 5/7/XII.
Anthus petrosus
Titina d’aigua
Bisbita costero (ES)
(CRB, 2019: 4/4, 1/1)
Mallorca: la Gola, port de Pollença,
un exemplar fotografiat el 5 de desembre de 2019 (Dani López-Velasco,
Maties Rebassa)(Foto 13); el 6 de
desembre és fotografiat (Juanjo
Bazán) i hi segueix present fins al 18
de desembre (Maties Rebassa).
(Paleàrtic occidental). Aquest
és el primer registre homologat per
la Gola. La fenologia mostra dues
cites postnupcials (1/X, 1/XI) el 25
d’octubre i 3 de novembre, i tres
registres hivernals (1/XII, 2/I) del
104

5 de desembre al 17 de gener.
Bucanetes githagineus
Pinsà trompeter
Camachuelo trompetero (ES)
(CRB, 2019: 19/19, 1/1)
Eivissa: ses Salines de Eivissa, un
exemplar fotografiat l’11 d’abril de
2019 (Òscar García Febrero)(Foto 14).
(Paleàrtic: sud d’Almeria, Canàries,
nord d’Àfrica, Orient Pròxim, Pakistan
i Índia). Primer registre per Eivissa.
Aquesta espècie presenta a Balears
desplaçaments nòmades estacionals.
Dates extremes: prenupcial amb 15
registres (1/III, 6/IV, 8/V), se n’han
vist del 26 de març fins al 22 de maig;
postnupcial, amb 5 cites, 4 i 13 de juliol,
9 de setembre i del 1 al 18 d’octubre.
Plectrophenax nivalis
Hortolà blanc. Escribano nival (ES)
(CRB, 2019: 6/6, 1/1)
Menorca: Ets Alocs (Ferreries),
un exemplar fotografiat el 29 de
novembre de 2019 (José Juan
Carreras)(Foto 15).

ANUARI ORNITOLÒGIC
DE LES BALEARS 2019

OBSERVACIONS D’AUS RARES A LES BALEARS EL 2019

Foto 16. Hotolà groc Emberiza citrinella (Yellowhammer), Monestir de Lluc,
(Escorca, Mallorca), 3 de desembre de 2019. Autor: Antoni Soler.

(Holàrtic boreal). Segona cita
homologada per Menorca. Dates
extremes: pas postnupcial, set cites (5/XI, 2/XII) de l’11 de novembre al 31 de desembre.
Emberiza citrinella
Hortolà groc, sit groc (ME)
Escribano cerillo (ES)
(CRB, 2019: 7/7, 1/1)
Mallorca:
monasteri
de
Lluc,
Escorca, 1 exemplar, hi ha foto,
el 3 de desembre de 2019 (Toni
Soler) (Foto 16).
(Paleàrtic occidental). Primer
registre hivernal. Dates extremes:
pas postnupcial-hivernal-pas prenupcial amb vuit registres (1/IX,
2/X, 2/XI, 1/XII, 0/I, 1/II, 1/III),
del 29 de setembre fins al 3 de desembre, 13 de febrer, i 9 de març.
ANNEX 1
CATEGORIA D, espècies l’origen natural de les quals és incert.

Pica pica
Garsa. Urraca (ES)
(CRB, 2019: 7/7, 1*/1*)
Eivissa: aeroport d’Eivissa, un
exemplar el 19 de setembre de
2019 (Juanjo Bazán).
(Paleàrtic occidental). Origen
desconegut. Segona cita homologada per Eivissa, segurament
es tracta del mateix exemplar de
l’any passat, per la qual cosa no
compta al comptador del CRB (*).
L’espècie és sedentària a la península Ibèrica i es troba absent a les
Balears. Com en altres ocasions,
sembla que és un exemplar escapat, tot i que no se’n pot descartar
un origen natural.
ANNEX 2
CATEGORIA E, espècies l’origen de
les quals són fugues de captivitat.
Els registres d’aquest apartat han
estat remesos pels seus autors per
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si poguessin tractar-se de noves
observacions de rareses. Després
de valorar aquestes cites, es considera que la identificació és correcta,
però hi ha circumstàncies que motiven considerar aquests registres
com a aucells escapats o alliberats,
per la qual cosa no s’incorporen a
les cites de rareses homologades.

setembre fins al 2 d’octubre de
2019 (no es pot eliminar la possibilitat d’una Egretta garzetta amb
una anomalia pigmentària).
Accipiter gentilis, astor. Azor
(ES). Puig de Galatzó (Mallorca).
Una au fotografiada el 15 de desembre de 2019 (les fotos aportades no permeten descartar altres
Accipiter).
Circus macrourus, arpella pàl·
lida russa. Aguilucho papialbo (ES).
Albufera de Mallorca, un mascle el
29 de març de 2019, hi ha fotos (el
material aportat és insuficient per
asegurar-ne la identificació).
Circus macrourus, arpella pàl·
lida russa. Aguilucho papialbo (ES).
Muro, un mascle el 29 de març de
2019, hi ha fotos (el material aportat és insuficient per asegurar-ne la
identificació).
Caprimulgus ruficollis, siboc.
Chotacabras pardo (ES). Parc
Nacional de Cabrera, un exemplar
el 2 de maig de 2019 (el material
aportado és insuficiente para assegurar-ne la identificació).
Lanius minor, capsigrany petit
gris. Alcaudón chico (ES). Pla de
Vilafranca, un jove als voltants de
la depuradora, hi ha fotos, el 25
de setembre de 2019 (el material
aportat és insuficient per asegurar-ne la identificació).

Aquila chrysaetos
Àguila reial, àguila daurada (ME).
Águila real (ES).
Mallorca:
possessió
Moncaire,
Escorca, una possible femella de
3r hivern (a prop de la menjadora de voltors), el 20 i 21 de febrer
de 2019 (Juan Antonio Donázar,
Ainara Cortés, José Manuel Igual).
LLISTA DELS
HOMOLOGATS

REGISTRES

NO

Els registres d’aquesta llista no
han pogut esser homologats per
no quedar inequívocament identificats amb l’espècie proposada a
partir de la informació facilitada al
comitè, requisit essencial per formar part de l’arxiu de dades homologades. Les raons que motiven la
no homologació de cada cita són
indicades de forma resumida entre
parèntesis. En contra d’aquest veredicte es pot aportar documentació d’aquests registres, incloent-hi
l’ampliació de dates (si n’hi hagués) per part de tercers autors.
CRB:
Egretta gularis x Egretta garzetta, híbrid d’agró d’escull i agró
blanc. Híbrido de Garceta dimorfa
y Garceta común (ES). Son Saura
del Nord, es Mercadal, Menorca,
un exemplar, hi ha fotos, del 9 de
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