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El mosquiter de doble ratlla és una espècie capturada per 
a l’anellament amb relativa regularitat a Catalunya. La ma-
joria de citacions històriques corresponen precisament a 
exemplars capturats en campanyes de migració, i en els 
darrers 16 anys s’ha capturat de forma anual (2005 – 2020). 
La determinació de l’edat d’aquests individus capturats pot 
ser de molt interès i pot donar informació molt interessant 
sobre la seva aparició a Europa. Per exemple, la majoria 
d’exemplars capturats que hem pogut analitzar semblen ser 
exemplars de primer hivern (EURING 3/5), mentre que es 
té constància de ben pocs exemplars adults (EURING 4/6), 
si bé hi ha poca informació disponible referent a la datació 
d’aquesta espècie. La informació presentada a continuació 
pretén ser una guia per a futures captures i està basada en 
l’experiència personal dels autors comentada amb altres 
anelladors i a partir de captures puntuals d’aquesta espècie, 
sense estudiar cap individu d’edat comprovada a partir de 
recaptures (individus anellats prèviament).

El mosquiter de doble ratlla fa una muda postjuvenil par-
cial poc extensa, que inclou plomes del cos i algunes cober-
tores de l’ala (principalment cobertores petites, un nombre 
variable de cobertores mitjanes i a vegades també alguna 

cobertora gran). Els adults fan una muda postnupcial com-
pleta i, tant adults com primers hiverns, fan una muda pre-
nupcial parcial que és també poc extensa (Svensson 1992; 
Cramp 1992; Shirihai & Svensson 2018). En aquesta nota 
proposem noves característiques que podrien permetre la 
datació en aquesta espècie durant la tardor.

Zucca (2017) proposa la datació durant la tardor a partir 
del desgast del plomatge, la forma de secundàries i rectrius i 
la presència de marques linguals. L’ús de les marques linguals 
pot ser d’ajuda en el cas d’exemplars que les presentin de 
forma clara, encara que sembla que hi ha força variació in-
dividual i tampoc es coneix quant de temps les mostren. La 
forma de les rectrius s’ha utilitzat com a mètode de datació 
principal fins a l’actualitat, amb plomes més punxegudes en 
els joves i més amples de la punta en els adults, però sem-
bla que alguns exemplars poden ser enganyosos en aquest 
caràcter i, per tant, no és molt evident, i menys quan no es 
poden comparar directament diferents individus (Shirihai & 
Svensson 2018). La forma, qualitat i desgast de les coberto-
res primàries i les plomes de vol poden ser un bon criteri de 
suport, tot i que cal anar amb compte amb els exemplars més 
primerencs, que poden arribar amb el plomatge més nou.
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RESUM
Aquesta nota breu comenta nous criteris de datació del mosquiter de doble ratlla (Phylloscopus inornatus) 
durant la tardor, per a una espècie amb poca informació disponible a la bibliografia. Basant-nos en la nostra 
experiència relativament limitada, proposem la utilització de (1) límits de muda a l’ala, amb especial atenció a 
les cobertores petites, (2) la coloració de l’hemibandera externa de les terciàries i (3) les barres alars, formades 
per les puntes de les cobertores mitjanes i grans (que també es troben relacionades amb l’extensió de la muda). 
Generalment, els exemplars de primer hivern mostren vores pàl·lides (normalment blanques) a les barres alars, 
mentre que els adults mostren vores grogues-verdes. Més estudis detallats del plomatge són necessaris per tal 
de confirmar aquestes característiques i entendre millor la variació individual.

ABSTRACT
This short note explores new criteria for ageing Yellow-browed Warblers (Phylloscopus inornatus) during au-
tumn, for a species with very little information available in the literature. Based on our limited experience, we 
propose here the use of (1) moult limits in the wing, with special attention to the median and lesser coverts, 
(2) the colouration of the outer web of the tertials and (3) the wing-bars, formed by the tips of the median and 
the greater coverts (which is also related to the moult extension). Generally, first-winter individuals show paler 
(and usually white) edges to these feathers, while adults show yellow-green edges. Deeper studies are needed 
in order to confirm these features and understand better the individual variation.
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A continuació proposem tres nous aspectes en els quals 
es podria basar la determinació de l’edat: 

1. Límit de muda.  Amb la muda postjuvenil poc exten-
sa no és fàcil detectar-lo, similar al cas de les espècies 
del gènere Regulus. Proposem que pot ser d’utilitat 
buscar el límit de muda entre les cobertores mit-
janes. La diferència entre les dues generacions sol 
veure’s en el color del centre de la ploma (més fosc 
en els adults) i en la taca de la punta. Els joves solen 
mostrar taques blanques de mida generalment gran 
i lleugerament desgastades  mentre que els adults 
mostren taques menys contrastades, amb matís verd-
ocre (no blanc pur), i més noves. No es descarta que 
alguns exemplars puguin fer mudes una mica més 
extenses i incloure potser algunes cobertores grans, 
pel que es podria detectar un límit de muda entre 
aquest grup de plomes.

2. Els adults tenen unes terciàries amb la vora externa 
menys contrastada, més verdosa i resseguint la vora, 
mentre que els primers hiverns semblen mostrar les 
marques més blanques i més grans (una característica 
similar als reietons Regulus regulus). 

3. La segona barra alar (a les cobertores mitjanes) apa-
reix menys marcada (amb molt més verd i menys 
blanc pur) en els adults. Els primers hiverns que 
han mudat totes o la majoria de cobertores mitjanes 
mostren també la segona barra alar poc marcada, de 
tipus adult. La variació individual en aquest caràcter, 
doncs, sembla anar relacionada amb l’extensió de 
la muda postjuvenil, però en tot cas els adults no 
semblen mostrar una barra a les cobertores mitjanes 
amb taques grans i de color blanc.

Per tal de corroborar aquestes observacions, seria ideal re-
capturar exemplars en diferents anys per a poder estudiar la 

Figura 1. Ala d’un exemplar probablement de primer hivern 
(EURING 3), anellat el 15 d’octubre a la vall de Jóncols (cap 
de Creus). Les fletxes indiquen les cobertores suposadament 
juvenils, més blanques i gastades que les mudades. Totes les 
cobertores grans suposadament juvenils. Vegeu també les 
terciàries amb vores amples i blanques. Fotografia: Marc Illa.

Wing of a presumed first-year (EURING 3), ringed the 15th 
October at Jóncols valley (cap de Creus), The red arrows point the 
outer median coverts presumably juvenile, with paler and more 
worn edges. All the greater coverts seem to be juvenile. Note also 
the tertials with broad white fringes along the edge.
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1Figures 2 i 3. Un probable adult (EURING 4) a l’esquerra i un probable primer hivern (EURING 3) a la dreta capturats a l’Illa de Buda, 
delta de l’Ebre, l’octubre del 2016. Vegeu les diferències en el patró de terciàries, la forma de les rectrius i les barres alars, amb taques 
blanques més grans i gastades en l’exemplar de la dreta. Fotografies: David Bigas.

A probable adult (EURING 4) to the left and a probable first-winter (EURING 3) to the right, ringed at Illa de Buda (Ebre delta), during 
October 2016. Note the differences in the pattern of the tertials, the shape of the tail feathers and the wing-bars, with bigger, whiter and 
a bit more worn feather-tips at the right bird.

1Figura 4. Comparativa entre un probable adult (EURING 4; 2cy+) i un probable primer hivern (EURING 3; 1cy) capturats a Beidahe 
(la Xina) l’octubre del 2015. Vegeu les diferències en el patró de les terciàries i en la forma i amplada de les rectrius. Fotografies: Björn 
Malmhagen. 

Comparison of a probable adult (EURING 4; 2cy+) and a probable first-winter (EURING 3; 1cy) ringed at Beidahe (China) during October 
2015. Note the differences in the pattern of the tertials and in the shape and broadness of the tail feathers.
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variació del plomatge d’exemplars adults i de primer hivern 
a partir d’individus d’edat segura i així conèixer millor la 
variabilitat individual i entre grups d’edat. Altres anelladors 
han estat estudiant tècniques de datació d’aquesta espècie 
sense haver arribat encara a cap conclusió ferma més enllà 
de les assumpcions generals en la majoria de passeriformes 
(Norevik et al. 2020). Tot i així, proposem aquestes carac-
terístiques com a elements a inspeccionar en futurs ocells 
capturats a Catalunya o que puguin servir de base per a 
futures investigacions i instem els i les anelladores a docu-
mentar els exemplars capturats amb fotografies de qualitat 
per al seu posterior estudi.
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1Figura 5. Un exemplar adult capturat el 10 de setembre a Khurkh Bird Ringing Station (Mongòlia). Totes les plomes de l’ala són 
molt noves, de color fosc i amb vores verdes. Les barres alars queden difuses per la quantitat de verd (especialment a les cobertores 
mitjanes). Les terciàries tenen blanc només resseguint la vora, i amb una certa quantitat de matís verd. Les cobertores primàries són 
amples i noves, i la ploma més gran de l’àl·lula és també molt fosca. Cal destacar que la fotografia correspon a una data primerenca, 
quan els primers hiverns són més complicats de separar dels adults. Fotografia: Jonas Buddemeier. 

An adult individual caught the 10th of September at the Khurkh Bird Ringing Station in Mongolia. All wing feathers are very fresh-looking, 
dark and with clear greenish edges. The wing-bars appear diffuse due to the amount of greenish that is present (especially at the median 
coverts). The tertials have a white fringe restricted to the edge, and with a certain amount of green present. The primary coverts are 
broad and fresh, and the biggest alula feather is also very dark. It needs to be noted that the picture was taken in a rather early autumn 
date, when first-winters are harder to tell from adults.


