
A.OII ,'ol12. 1997.129-IJI

L'ULL DE BOU DE SCHWARZ Phylloseop"s seh"a,,;
CAPTURAT AL'ILLA DE CABRERA

Maties REBASSA •

SUMMARY. Radde:~ \l'arblucouglrl all llu: i.rlrmd o/Cabre",. The 20 October
1996 a Radde's warbler was tf<lppcd and nnged on the ¡sland ofCnbrern. This
asiatie warbler is a rare visitor to the Western Palaearctic. The bird capturcd on
Cabrera is the tirst record for che Baleanc isl:mds and it has beco :Iccepted by
the Spanish Raraties Commillce. l'he last spanish record of lhis spccies is from
Doilana.
Key ll'on/s: Radde's warb1cr, J'hylloscoJJIIs scluwjr..i. Cabrera, Balearic islands,
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Enlre les actuacions previstes en ci
Programa de Seguiment Anual de l'Avi·
fauna del Pare Nacional de Cabrera de
1996, es va rea1il7ar una camp3nya d'3
nellamenl d'aus migralòrics durant el
pas POSlrlupcial. L'cstudi es va extendre
entre el 7 de setembre i el 22 d'octubre.
ambdós inclosos. període en el qual es
cllplur3ren 3.755 occlls de 61 espècies
diferents (GARGALLO, 1996). Enlre
aquestes caplures s'inclogueren diver·
ses «rareses», lant d'àmbit balear cOm
espanyol, com les ja anuals (però no per
això menys inleress3nls) captures de
busearet xerraire 5yfl'ia CI/rrl/ca, capsi
gmny d'esquena roja umirls col/urio o
pins~ carminat Carpot/(lCl/S erJlhrilllls.
Destacaren, aquell any, ellrampeig d'un
hortol~ menut EmheriZlI pllsilla el 14
d'octubre i. sobretot. ci d'un exempl:lr
d'ull de bou de Schwarl. Phy//oscoplls
sc/rll'(ll":i. espècie de la qual no es tenia.
fins a les hores, documentada la seva
presència a les illes Balears.

L:l captura de l'au es va produir el
dia 20 d'octubre, que curiosament fou
la d:tla de major nombre de captures de
tota la campanya. amb 215 aus trampc-

jades (GARGALLO, 1996), Els ornitòlegs
presents en el moment de la c3ptura eren
Joan Campomar, Joan Miquel Gonza
lez, Jesús Jurada i Maties Rebassa. Per:1
la correcta identificació de l'au es varen
consultar bàsicament les guies de camp
de Lars Jonsson (1992) i de Lars Svcns·
son (1992).

Aquest r\lgistre. Ja acceptat pel
C0I111té Espanol de Aves Raras (de
Juana, ili fiu,). constitueix, com s'ha dit.
la primera observació homologada de
les Balears. i també de la resta de l'estat
espanyol. L'única dada anlerior de què
es té consl~ncia fou la d'un mascle cap
turat li Donana per H. Hafner ci 7 de
novembre de 1966 (trenta anys abans de
la noslra captura) i que es conserva en
pell a la col·lecció de l'Estació Biològi
ca (VAI.VERDE, 1968: de Juana. ¡I/fiu.).

DISTRIBUCiÓ I HÀBITAT DE
L'ESPÈCIE

Espècie migratòria. Nidifica a
Sibèria des de Novosibirsk r l'Altai a
Transbaykàlia. Amur, Sakhahn. Mant·
xúria i Corea del Nord. Passa l'hiVern al
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sud-cst asiàlic (Myanmar, -Iñailàodia i
Indoxina) (CRAMJ', 1992).

A l'època de nidificació prefereix
els boscos oberts, clarianes, rodals de
regeneració arbòria i planlacions de
ribera. A l'hivern, en canvi, prefereix
àrees arbustives i herbàcies a Ics arbò
ries, i en migració freqüenta àrees pan
lanoses amb arbusts, bedolls i salzes
(CRAMI', 1992).

A Europa occidental, es presenta
molt de I:Int en (ant, sempre a la (ardor i
generalment en ci mes d'octubre.
Segons P,\RMENTER i BVERs (1991), els
registres cauen de la següent manera:
Regne Unit (78), Eirc (5), lIJes del Canal
(I), Fr:mçn (2), Bèlgica (5), Holanda (4),
Din:llTl<lrCn (7), Noruega (2), Suècia
(>10), Finlàndia (8), Alemanya (4) i
Polònia (I), a més de la ja referenciad<l
d'Espanya.

DESCRIPCIÓ DE L'AU

Impressió genera!: Au del gènere
PhyllosCOIJllS de tamany semblant <11

d'un ull de bou gros Ph. lrochillls, si bé
de coloració general més fosca, cap més
robust, molt conspícues llistes ocular i
superciliar, ull més gran. i bec més curt
i rabassut (vegeu foto 1),

Descripció ana!òmica: Front, pili i
clatell de color olivaci fosc, L1isla
superciliar gruixada i molt conspícua de
color beix groguenc, un poc més fosca
al seu lerç anlerior, que li arriba fins just
darrere Ics auriculars, Brides i gruixada
llista ocular de color verdós fosc. Ull
gran, d'iris marró grisenc, fosc, Anell
orbital gris. Anell ocular groguenc
(damunt i davall l'ull) i verdós fosc
(davant i darrera l'ull), Bec curt i grui
xat, de color mnrró molt fosc n la man
díbuln superior i beix groguenc a 1:1 infe
rior. Aquesta darrera mandlbula marca
dament convexa a l'extrem distal. Auri
culars lacades de verdós fosc i beix.
Gargamella beix pàl,lida.

Part superior del coll, dors i esca
pulars de color olivaci fosc. Carpó i
supracobertores caudals amb tonalitats
lIeugeramenl més ocres. Pit i nancs de

Espècie Ala (e.m,) 2a, P Pta, ala Emarg. l'P>(:P Long, bec Alt. bec Gruixa bec

Ph. bontUi bontUi 57·68 6/7.6,(71.11/81 34 (5) J4 5 (6) 3·8 11·13'5 2'3-3'9
Ph,lwntl/i oritnlolis 63'5-73 5f6,6,[617) 34 (5) 34 5 (6) 3·8 11·13'5 2'3-3'9
Ph. sibi/a/rix 70-81 4,415,(314115] 3 3.f(5) ·6-1'5
Ph. roUybl/o rol/ybita 5"J64 618.(81.18191 34 (5) HS6 4·' 10'1·12'5 2·2'6
Ph. ral/\-bi/llllbit/inus 5-1-67 618,(8).1&'91 34(5) 3456 4.' 10'1·]2'5 2·2'6
Ph. rol/\'billl/rislis 5.\-lH &8.(81.18191 301 (5) 30156 4·9 10'1·12'5 2·2'6
Pll, lroc/Ii/us • 59·72 516.6.(6/71.151 3(41 345 '·8 11'5·13 r 1-2'6"
Ph. srir"·IIr::.ii 56·67 8-10,[718] 34(5) 30156 8,14 .1'2.3'9 3,5-1'"
Ph·fusrulru 5"·599,9ISS,18,819,SS] 4S H 567'S-U 2'}·2'9 2'5·3'4

Taula I. Dades biomètriques d'algunes espècies d'ull de bou (gènere PIJyllOScopus), segons
SVENSSON (1992). En negrela aquells valors que s'ajusten als mesurats a l'exemplar capturat.
("): Subespècies lrrx;hllu$1 acredula. r'): Mesurat a la part distal dels orificis nasals. Vegeu

lext per a la resla de mesures,
Table I. Biometries of WarbJers ol tIJe genus Phylloscopus, 80Jd type indicates the

measurements 11181 (fil, over/sp) with IIJe individual captured, (+): subspecies trochilus I
acredula; ("") : messurements faken dislallo Ihe nostril. 5ee lelfl/or fIJe ofher measurements.
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Foto 1. Ull de bou de Schwarz Phylloscopus schwarzi. Cabrera, octubre 1996. Foto: Joan
Miquel Gonzalez.

Photo 1. Radde's Warbler. Cabrera, octuber 1995.

color beix verdós, amb lleugeres tonali
tats de color de rovell al pi!. Ventre groc
pàl·lid. InfracoberlOrcs caudals dc color
groc ataronjat. Plomes de les tíbies
també ataronjades. Tarsos dc color carn.
Dits de color més groc ataronjat. Ungles
dc color groc grisenc.

Plomes dc les ales de color gris
verdós, vorejades de verd olivaci. PIo
rnes de vol poc gastades. amb la vora
externa de color més groguenc. Axil·lars
i infracobcrtores alars de color beix brut
Rectrius (plomes de la coa) punxegudes.
cic color verdós amb les vores externes
més brillants.

Dades biomètriques:
- Ala (corda màxima): 57' 5 mm
- Ala (tercera primària): 43'S mill
- Bec (fins al crani): 12'6 mm
-Altura del bec (parl proximal

dels oriiïcis nasals): 3'4 mm

- Gruixa del bec (pari proximal
dels orificis nasals): 4'1 111m

-Greix: 3
-Pes: 10,1 gr
- 23 primària = 9
- Punta de l'ala =- 4
- Emarginacions a 3, 4, 5 i 6
- 13 primària =- 9'5 mm. > ep
- Vegeu taula I per a compara-

cions amb altres espècies del
gènere.
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