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NOTES BREUS

TERROLOT CUABARRAT (Ammomanes cincturus)
AL CAP DE SES SALINES (MALLORCA). MARÇ 1994

Graham HEARL *

Summary.- Bar-tailed Desert Lark Ammomanes cincturus at Cap Salines,
Mallorca. March 1994. A Bar-tailed Desert Lark was found in the lighthouse
garden at Cap Salines, Mallorca on 24th March 1994 and was seen there until
26th March 1994. The bird was photographed and this note details the descrip-
tion and identification features separating this species from Desert Lark. This, if
accepted by Comité Ibérico de Rarezas, SEO,would be the first record for the
Balearic Islands, the second for Spain and the eleventh for Europe.

* Aptdo. 83 Sa Pobla, Mallorca

El dijous 24 de març de 1994, en
Chris Hewson trobà un terrolot cuabar-
rat (Ammomanes cincturus) al jardí del
far del Cap de Ses Salines, a l'extrem
sud-oriental de Mallorca. Aquesta ob-
servació em va esser comunicada per
n'Arthur Stagg, el qual havia vist el
mateix aucell al mateix indret unes
hores més tard. Vaig visitar el lloc l'en-
demà, divendres dia 25, on vaig trobar
l'aucell i vaig prendre abundants notes
de camp.

Al mateix dia, vaig assenyalar
l'aucell al Dr. Hermann Oldenburg, qui
en prengué nombroses fotografies.
Discutírem la identitat de l'aucell, el
qual era evidentment un «terrolot»
degut al plomatge clar i no ratllat, però
que podria pertànyer a una de les tres
espècies següents: el terrolot de Dunn
(Eremalauda dunni), el terrolot del de-
sert (Ammomanes deserti) o el terrolot
cuabarrat (Ammomanes cincturus). Em-
prant la guia de Lars Jonnson (1992),
vàrem descartar el terrolot de Dunn per

l'absència de marques a les parts supe-
riors i per no tenir el bec característic
d'aquesta espècie. Degut a que la dife-
renciació de les altres dues espècies no
és gens clara a la guia consultada, vaig
avisar en Barry Howard de Llucmajor,
suggerint-li que visités l'indret i retratés
l'aucell. L'estudi del material fotogràfic
demostrà que, atenent al patró de les
ales i de la cua, es tractava d'un terrolot
cuabarrat. El dia 26 s'observà l'aucell
per darrera vegada. Hewson va consul-
tar treballs d'identificació (SHIa1HA1 et
al., 1990; SHIRIHAI, 1994), arribant a la
mateixa conclusió que nosaltres.
Aquesta va esser confirmada també per
Per Alstrom, Krister Mild i Killian
Mullarnev, a partir de les fotografies
fetes per Oldenburg i Howard. (Vegeu
Fotos 1, 2 i 3).

Si l'observació és acceptada pel
Comité Ibérico de Rarezas de la So-
ciedad Española de Ornitología (CIR-
SEO), es tractaria del primer registre de
l'espècie a Balears, i la segona a Es-
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Mapa I. Distribució del terrolot cuabarrat (Ammomanes cincturus) al Paleàrtic occidental
segons CRAMP & SIMMONS (1977).

Palearctic distribution of the bar-tailed desert lark (Ammomanes cincturus) according to
CRAMP & SIMMONS (1977).

panya. És interessant que el primer re-
gistre per Espanya tingué lloc el mateix
mes a l'illa de Tenerife (Canàries) , el
21 de març de 1990 (DE JUANA, 1994).
Hi ha deu registes anteriors al conjunt
d'Europa (LEwINCTON et al., 1991). Per
la seva distribució, vegeu Mapa I.

Descripció de l'aucell

Estructura: La impressió general era la
d'un terrolot ben típica, però amb el
cap comparativament gran i arrodonit,
el bec curt i rabassut i ales i cames
allargassades. Les parts superiors i el
cap eren de color arenós uniforme,
mentre que les parts inferiors eren molt
pàl•lides. En vol, la cua es mostrava
curta i amb una gradació fosca vers
l'extrem. L'aucell volava de manera
molt activa i gràcil, mostrant una colo-
ració taronjada conspícua.
Cap: El cap era força gros i arrodonit,
la cara llisa i l'ull gran i fosc, rodejat
per un anell pàl•lid trencat per una

banda ocular curta i fosca. Un supercili
estret i pàllid s'estenia fins darrera de
les cobertores auditives, les quals eren
llises però evidents. El capell mostrava
un ratllat molt fi quan se l'observava de
prop. El bec era curt i rabassut, amb un
culmen regularment corbat, i en con-
junt era de color rosat.
Parts superiors: Bàsicament eren de
color arenós uniforme al mantell i al
dors. Les ales mostraven les puntes de
les primàries de color bru fosc, contras-
tant amb les terciàries que tendien al
taronjat. Les cobertores majors i mitja-
nes tenien vores de color arenòs pàl•lid,
formant dues barres alars clares. Amb
les ales obertes, es podient observar les
puntes fosques de les primàries i la
resta de les plomes taronjades, donant
aquest color al conjunt.
Parts inferiors: Eren de color arenós
uniforme i molt pàl•lid, amb un ratllat
grisós molt suau a la gorja, el qual aca-
bava sobtadament a la part alta del pit.
Cua: Quan l'ocell estava a terra la cua
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Fotos 1, 2 i 3.
Terrolot cuabarrat

Ammomanes
cincturus,
(Bar-tailed

Desert Lark),
Cap de ses

Salines
(Mallorca),
març 1994.
Fotos: Barry

Howard.

45



ANUARI ORNITOLÒGIC

DE LES BALEARS 1994

semblava fosca, degut a que només
eren visibles les dues rectrius centrals.
Amb la cua estesa, se podien veure les
altres rectrius, les quals tenien el quart
o terç distal fosc i ben delimitat, gra-
duades de fora vers el centre i formant
una banda terminal fosca. La part supe-
rior era taronjós pàl . lid. La banda es
podia observar en vol, però era més
fàcilment observable quan l'animal
obria la cua en terra.
Parts nues: L'ull era fosc. Les potes
eren bru rosat pàl . lid. El bec era rosat
corni.

(Rebut: 19.01.95; Acceptat: 04.05.95)
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