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Estatus taxonòmic
Els recents estudis genètics de les tres espècies de baldriga 
del gènere Calonectris suggereixen que la baldriga cendrosa 
mediterrània Calonectris [diomedea] diomedea està més estre-
tament emparentada amb la baldriga de Cap Verd Calonectris 
edwardsii que amb la baldriga cendrosa atlàntica Calonec-
tris [diomedea] borealis (Gómez-Díaz et al. 2006, 2009). A 
més d’altres diferències fenotípiques descrites per a aquests 
tàxons (Granadeiro 1993, Thibault 1997, Gómez-Díaz & 
González-Solís 2007), les anàlisis de les vocalitzacions que 
s’han dut a terme també indiquen que existeixen impor-
tants diferències entre els dos tàxons de baldriga cendrosa 
(Bretagnolle i Lequette 1990, Thibault & Bretagnolle 1998, 
Robb et al. 2008) i, tot i l’existència de colònies de diomedea 
a l’Atlàntic (Mays et al. 2006) i de borealis a la Mediterrània 
(Gómez-Díaz et al. 2006, Navarro et al. 2009), sembla que 
el flux genètic existent es redueix a unes desenes d’indivi-
dus per generació (Genovart et al. 2013) i, en aquest sen-

tit, trobem algun cas ben documentat (Martínez-Abrain et 
al. 2002, Gómez-Díaz et al. 2009, Thibault & Bretagnolle 
1998).  

Per tots aquests motius, el British Ornithologist Union 
Rarities Commitee (B.O.U.R.C.) va decidir, en el seu informe 
de 2012, que aquests tàxons havien de ser tractats com a tres 
espècies diferents: Calonectris edwardsii per a l’espècie nidi-
ficant a Cap Verd, Calonectris borealis per a la baldriga cen-
drosa atlàntica (amb colònies a Almeria, illes Chafarinas i, 
de forma més puntual, altres illes mediterrànies) i Calonectris 
diomedea per a l’espècie mediterrània (amb colònies a illes 
franceses de la badia de Biscaia), totes elles monotípiques 
(Sangster et al. 2012). A dia d’avui, tant l’IOC com BirdLife 
International, els dos sistemes taxonòmics principals a la 
nostra regió, han adoptat aquests canvis (del Hoyo i Collar 
2014, Gil i Donsker 2018) i, per tant, el Comitè Avifaunístic 
de Catalunya va actualitzar la Llista Patró en aquest sentit 
(Gil-Velasco et al. 2015). 

Nous reptes en identificació:  
les baldrigues cendroses a Catalunya
New identification challenges:  
The Cory’s shearwater complex in Catalonia

MARCEL GIL-VELASCO

RESUM
Fins ara, es considerava que l’única espècie de baldriga cendrosa citada a Catalunya era la baldriga cendrosa 
mediterrània. Tanmateix, després de la recent revisió taxonòmica que eleva a nivell específic les dues subes-
pècies de baldriga cendrosa (que passen a ser considerades dues espècies separades: la baldriga cendrosa 
mediterrània Calonectris diomedea i la baldriga cendrosa atlàntica Calonectris borealis) i l’establiment d’uns 
criteris per a l’acceptació de citacions d’aquest darrer tàxon a Catalunya, es presenten aquí els primers casos 
de baldriga cendrosa atlàntica recollits al litoral. Alhora, es mostra la problemàtica existent amb exemplars que 
presenten característiques mixtes d’ambdues espècies, tot estudiant alguns casos provinents tant de zones amb 
predominança de borealis com de zones on diomedea és l’espècie més abundant. Es demana cautela a l’hora 
d’assignar aquests exemplars a una o altra espècie, però es recomana una bona documentació per definir-ne 
la variació.

ABSTRACT
Following a recent taxonomic review of the complex, the former polytypic species, Cory’s Shearwater, is now con-
sidered to be two separate species: Cory’s Shearwater Calonectris borealis and Scopoli’s Shearwater Calonectris 
diomedea. Here we present the first evidences of Cory’s Shearwater in Catalonia, together with the criteria that 
the Catalan Rarities Committee (CAC) will follow to accept records of this taxon, considered to be a rarity in our 
seas. Moreover, some challenging individuals recorded both in Scopoli’s and Cory’s Shearwater’s core ranges 
are depicted and caution is advised when it comes to assigning these individuals to one species or the other. 
However, good documentation of these cases is advised in order to shed light on variation within the two taxa.
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Distribució
La baldriga cendrosa mediterrània nidifica a força illes al 
llarg del Mare Nostrum, des del llevant ibèric a illes de la 
costa de Turquia. A més, també s’ha descrit la seva repro-
ducció eventual en algunes illes franceses de la badia de 
Biscaia. Fora de l’època de reproducció, troba les seves àrees 
d’hivernada a les costes atlàntiques central i sud del conti-
nent africà, on arriba fins Angola i Namíbia (Reyes-González 
et al. 2017).

Per la seva banda, les zones de nidificació més importants 
per a la baldriga cendrosa atlàntica són els arxipèlags maca-
ronèsics de les Açores, Madeira, Illes Salvatges i Canàries, 
amb colònies més petites en altres illes de la costa atlàntica 
europea. Tanmateix, és interessant remarcar la seva presèn-
cia en algunes localitats mediterrànies, com ara la Isla de 
Terreros, a Almeria, o les illes Chafarinas, properes a Melilla. 
L’espècie també ha estat detectada de forma més esporàdica 
en altres illes mediterrànies, com ara les Columbretes, on 
van recuperar-se tres exemplars que havien estat anellats 
com a polls a les Illes Salvatges (Portugal), acompanyats 
d’un quart exemplar identificat com a borealis en base a la 
seva biometria (Martínez-Abrain et al. 2002). Un cop fi-
nalitzat el període reproductor, l’espècie es desplaça fins a 
l’extrem sud d’Àfrica, tot arribant a l’Índic per aprofitar la 
riquesa del corrent de les Agulles, que arriba fins a Moçam-
bic. Tanmateix, part de la població prefereix l’altra banda 
de l’Atlàntic i la costa brasilera també representa un lloc 
d’hivernada important.

A casa nostra, l’espècie present de forma regular és, doncs, 
la baldriga cendrosa mediterrània Calonectris diomedea. Tot 
i no nidificar al nostre país, Arcos et al. (2012) assenyalen 
que les costes catalanes són una important zona d’alimen-
tació tant de les poblacions de les Illes Balears com de les 
provinents d’altres illes mediterrànies, especialment durant 
les migracions (Péron i Grémillet 2013), tot presentant-se 
de forma abundant al llarg de tot el litoral durant els mesos 
de primavera i estiu. Tot i ser possible observar-la durant 
el mes de març i fins i tot a finals de febrer, el gruix de la 
població arriba a mitjans d’abril i roman a les nostres costes 
fins ben entrat octubre, o fins i tot principis de novembre, 
amb alguna observació aïllada en període hivernal. 

Borealis a Catalunya?
Arribats a aquest punt, cal preguntar-nos quina és la pro-
babilitat de trobar una baldriga cendrosa atlàntica en ai-
gües catalanes. Tenint en compte que hi ha petites colònies 
d’aquest tàxon nidificant a la Mediterrània, especialment a 
Almeria i les illes Chafarinas, amb presència regular a les 
Columbretes, i que a Catalunya ja s’havien detectat altres 
espècies atlàntiques com ara la baldriga capnegra Ardenna 
gravis i la baldriga grisa Adenna grisea (ambdues amb quatre 
citacions homologades), tot semblava indicar que tard o 

d’hora s’acabaria obtenint alguna dada referent a la baldri-
ga cendrosa atlàntica, ja fos referent a exemplars divagants 
provinents de l’Atlàntic o a exemplars procedents d’alguna 
de les localitats on l’espècie nidifica a la Mediterrània. En 
el present article es presenten un seguit d’exemplars que 
encaixen perfectament amb l’esperable en borealis que han 
estat fotografiats a Catalunya en els darrers anys. En total, 
es compta amb cinc observacions d’exemplars que encai-
xen amb borealis, quatre d’elles obtingudes al maig i una al 
juliol. Quatre d’aquestes observacions provenen de la costa 
central, mentre que una va ser obtinguda a la badia de Ro-
ses. Aquesta darrera suposa la primera citació de l’espècie 
a Catalunya.

Com identificar les baldrigues cendroses de la 
Mediterrània i de l’Atlàntic?
La baldriga cendrosa atlàntica només presenta diferències 
subtils que cal valorar en conjunt respecte l’espècie medi-
terrània. En aquest sentit, és possible que borealis hagi pas-
sat desapercebuda durant molt de temps. Amb la creixent 
popularitat de les sortides pelàgiques i els avenços en iden-
tificació d’aquests tàxons, l’escassetat de dades a Catalunya 
podria tenir els dies comptats. 

Aquests serien els caràcters més importants a l’hora de 
diferenciar ambdues espècies, descrits en diverses publica-
cions prèvies (Gutiérrez 1998, Robb 2008):

• Mida i estructura: borealis és més gran que diomedea 
de mitjana, amb el cap més gros, les ales més amples i 
el bec més contundent. Això porta al fet que diomedea 
tingui un vol més lleuger i amb aletejos més àgils que 
borealis. Tanmateix, cal tenir en compte que, per exem-
ple, els mascles d’ambdues espècies són més robusts 
en tots aquests caràcters que les femelles, de manera 
que els mascles de diomedea i les femelles de borealis 
se situarien en una ampla àrea de solapament. A més a 
més, les condicions de vent i de mar poden modificar el 
vol de les baldrigues, tot conduint a error en l’apreciació 
de l’estructura. 

• Plomatge: A l’hora d’analitzar el plomatge, és important 
recordar que la llum pot tenir certa influència. Les fotos 
preses a la Mediterrània acostumen a tenir una llum 
molt forta, de manera que els reflexos poden distorsio-
nar els colors que apreciem. 

• Cap i mantell: més pàl·lid en diomedea i amb la 
gorja menys marcada de gris que en el cas de bo-
realis. 

• Dessota de les primàries: diomedea presenta llen-
gües blanques a les primàries per sota, mentre que 
borealis les tindria completament fosques. A aquest 
tret se li suma la presència d’una única taca fosca 
a la infracobertora primària més externa en diome-
dea i dues taques fosques a les dues més externes 
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en borealis. Aquest caràcter, tot i descrit a la litera-
tura (Robb et al. 2008), sembla ser molt variable 
en colònies de borealis, amb una proporció prou 
elevada d’exemplars que presenten una única taca 
(obs. pers.). 

• Infracobertores alars: un altre caràcter important, 
tot i que també amb cert solapament, és el dessota 
de l’ala: borealis acostuma a presentar més marques 
fosques que diomedea, que acostuma a ser comple-
tament blanc. 

• Supracobertores alars: finalment, Gutiérrez 
(2008) assenyala que la part superior de l’ala se-
ria més clara en diomedea que en borealis, però cal 
jutjar el desgast del plomatge i les condicions de 
llum per a una correcta apreciació d’aquest caràcter. 

Casos intermedis
Howell (2008) recull un seguit d’exemplars que considera 
inidentificables al mar. Sembla ser que una proporció no-
table de borealis presenta llengües blanques a les primàries 
internes o intermèdies (P7-P9), mentre que força diomedea 
tenen les primàries internes totalment negres i el blanc està 
restringit a les primàries externes (P8-P10). El mateix autor 
no va trobar cap diomedea amb P10 totalment negra i, tot i 
que la mostra que va analitzar és petita i que l’estudi es va 
realitzar lluny de la zona de nidificació, sembla que aquest 
caràcter és força consistent. Tanmateix, l’article fa una cri-
da a una anàlisi en profunditat de la variació d’ambdues 
espècies per tal de descriure amb precisió els límits d’allò 
que és identificable al camp. Cal recordar que Genovart et 
al. (2013) sí que descriuen cert flux genètic que, tot i que 
limitat, podria donar lloc a un nombre d’individus molt 
difícils d’identificar a nivell específic amb seguretat. En el 
present article es comenten alguns d’aquests casos conflic-
tius fotografiats a la Mediterrània i a l’Atlàntic.

Criteris del CAC
La manca d’informació sobre els límits d’ambdues espècies i 
la presència d’exemplars indeterminats al llarg de tota l’àrea 
de distribució fa que calgui ser rigorosos a l’hora d’acceptar 
citacions d’aquest tàxon a casa nostra. Així doncs, perquè 
una observació d’aquest tàxon sigui acceptada a Catalunya 
ha de fer referència a un exemplar amb les primàries to-
talment negres i preferiblement (no necessàriament) amb 
un revers de l’ala amb marques fosques. L’única excepció 
seran els exemplars amb una única llengua curta i difosa 
a P9, sempre i quan aquest caràcter no vagi acompanyat 
d’altres caràcters poc freqüents o contradictoris amb l’es-
pècie atlàntica. Estructuralment, hauria de tenir el bec més 
ample, oferint un aspecte més contundent (sense oblidar 
que en cada tàxon, els mascles són més robustos que les 
femelles). Els altres caràcters estructurals són difícils de 

determinar a partir de fotografies, de manera que és im-
portant que els observadors que creguin estar davant una 
baldriga cendrosa atlàntica prenguin notes sobre el tipus 
de vol, la freqüència de batec i la sensació de lleugeresa o 
contundència que ofereixi l’exemplar. Sovint les baldrigues 
apareixen en grups o es concentren al voltant del “chum” o 
peix que habitualment es fa servir per atreure-les. L’obtenció 
de material que permeti la comparació directa amb un o 
més exemplars de diomedea serà especialment valuosa. Tot 
i que és probable que exemplars com alguns dels que aquí 
es presenten com a indeterminats corresponguin a borealis, 
a dia d’avui es requereix cautela i per tant es presenten aquí 
com a inidentificats. 

D’altra banda, el CAC seguirà acumulant material sobre 
exemplars intermedis per tal d’analitzar-ne els patrons d’apa-
rició, de manera que es prega als observadors que també en 
remetin les dades.
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4.1, agost de 2015. Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO.

Gill, F. i Donsker, D. (eds). (2018). IOC World Bird List 
(v 8.1).
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1Figura 1. Baldriga cendrosa mediterrània Calonectris diomedea. Exemplar a “l’extrem blanc” de diomedea. Llengües blanques ben 
visibles i extenses en pràcticament totes les primàries, dessota de l’ala totalment blanc, infracobertora primària externa  amb una regió 
fosca reduïda i difosa, bec aparentment més fi i gola poc tacada. Pep Arcos, Barcelona, juliol de 2007. 

Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea. A perfect individual, probably at the palest extreme of the variation, showing extensive 
white tongues in virtually all the primaries, outermost underprimary covert with just a smudged dark edge, entirely white underwing, bill 
apparently thin and throat with reduced stitching. Pep Arcos, Barcelona, July 2007.

EXEMPLARS TÍPICS DINS DEL SEU RANG DE DISTRIBUCIÓ
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7Figura 2. Baldriga cendrosa mediterrània 
Calonectris diomedea. Llengües ben visibles a les 
primàries externes, però absents de P7 cap endins. 
Dessota de l’ala pràcticament blanc per complet, 
amb franges poc sòlides i vora el marge d’atac. 
Infracobertora primària externa amb una regió fosca 
ben delimitada però poc extensa. Regió facial fosca, 
però amb la gola molt poc tacada i capell i clatell 
ben pàl·lids. El bec d’aquest exemplar sembla força 
contundent i probablement apunta a un mascle. 
Marcel Gil, delta de l’Ebre, juny de 2017. 

Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea. Very 
obvious white tongues on the outer primaries but 
absent from P7 inwards. Underwing almost entirely 
white with just a hint of dark markings close to the 
forewing. Dark face, but pale nape and crown. The bill, 
however, looks rather thick, which points towards a 
male. Marcel Gil, Ebro Delta, June 2017.

7Figura 3. Baldriga cendrosa mediterrània 
Calonectris diomedea. Exemplar en “l’extrem fosc” 
de la variabilitat de diomedea. Llengües de P10 a P7, 
però totes elles curtes (amb un màxim del 30% de 
la ploma a P9). Cap molt pàl·lid, gorja blanca i bec 
fi. Dessota de l’ala molt blanc, només amb franges 
difoses vora el marge d’atac. Infracobertora primària 
més externa amb una regió fosca reduïda. Marcel Gil, 
delta de l’Ebre, maig de 2017. 

Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea. This 
individual represents the darker end of variation in 
diomedea. White tongues from P10 to P7, but they 
are all short (the maximum length being that in P9, 
extending to 30% of the feather). Very pale head, 
white throat and thin bill. Almost entirely white 
underwing, with just diffuse markings close to the 
forewing. Restricted dark area on the outermost 
underprimary covert. Marcel Gil, Ebro Delta, May 2017. 

7Figura 4. Baldriga cendrosa atlàntica Calonectris 
borealis. Exemplars típics alimentant-se. Totes les 
primàries fosques, dessota de l’ala ben marcat 
(especialment la franja paral·lela al marge d’atac), 
infracobertora primària més externa quasi 
completament fosca i l’adjacent també raonablement 
marcada. Becs contundents i caps foscos. Marcel Gil, 
Banco de la Concepción, Canàries, setembre de 2016. 

Cory’s Shearwater Calonectris borealis. Typical 
individuals foraging. All the primaries are dark, well-
marked underwing (forming a band parallel to the 
forewing), outermost primary covert entirely dark and 
dark marking on the neighbouring feather too. Thick 
bills and dark heads. Marcel Gil, Concepción Bank, 
Canary Islands, September 2016.
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7Figura 5. Baldriga cendrosa atlàntica 
Calonectris borealis. Exemplar en “l’extrem 
blanc” de borealis. Totes les primàries 
segueixen sent fosques, però el dessota de 
l’ala és blanc gairebé en la seva totalitat. 
La infracobertora primària més externa és 
íntegrament fosca, però l’adjacent només 
presenta una regió fosca interna poc sòlida. 
El cap també és força pàl·lid i la gola molt 
poc motejada, tot i que el bec sí que sembla 
força contundent i estranyament llarg. 
Marcel Gil, Madeira, juny de 2016. 

Cory’s Shearwater Calonectris borealis. 
This individual represents the paler end of 
the variation in borealis. All the primaries 
are still entirely dark, but the underwing 
is almost completely white. The outermost 
underprimary covert is also entirely dark, 
but the neighbouring feather shows just 
a diffuse dark inner edge. The head is 
also rather pale and the throat isn’t very 
stitched, although the bill looks thick and 
oddly long. Marcel Gil, Madeira, June 2016.

7Figura 6. Baldriga cendrosa 
atlàntica Calonectris borealis. Exemplar 
extremadament marcat. A part de les 
primàries totalment negres, és de destacar 
les dues marques fosques, una a cada 
infracobertora primària externa. A més, no 
es té constància de cap diomedea amb un 
dessota de les ales amb un plomatge zebrat 
tan marcat i extens. Ocells com aquest 
podrien ser identificats fins i tot des de la 
costa. Marcel Gil, Tenerife, Illes Canàries, 
maig de 2012. 

Cory’s Shearwater Calonectris borealis. 
Extremely well marked individual. Apart 
from the entirely dark primaries, the two 
outermost underprimary coverts are 
remarkably dark. Such zebra-like pattern 
might be diagnostic of borealis and could 
even be spotted from land. Marcel Gil, 
Tenerife, Canary Islands, May 2012.
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BOREALIS A CATALUNYA

7Figura 7. Baldriga cendrosa atlàntica Calonectris 
borealis. Es tracta de la primera citació de l’espècie 
a Catalunya. L’exemplar presenta les primàries 
completament negres, força franges fosques al 
dessota de l’ala, el cap molt gros, el bec contundent 
i la gola tacada de gris. Àlex Ollé, badia de Roses, 
maig de 2007. 

Cory’s Shearwater Calonectris borealis. This 
individual constitutes the first record for Catalonia. 
It shows entirely dark primaries, pretty solid dark 
markings in the underwing, a big head, thick bill and 
stitched throat. Àlex Ollé, Badia de Roses, May 2007.

1Figura 8. Baldriga cendrosa atlàntica 
Calonectris borealis. Exemplar molt típic: 
totes les primàries fosques excepte una 
petita llengua difuminada a P9, dessota 
de l’ala ben marcat, cara fosca, gola molt 
tacada i bec prou contundent. Pep Arcos, 
Barcelona, juliol de 2007. 

Cory’s Shearwater Calonectris borealis. 
Pretty typical individual: entirely black 
primaries with a hint of a short and 
diffuse white tongue on P9, well-
marked underwing, dark face, heavily 
stitched throat and thick bill. Pep Arcos, 
Barcelona, July 2007.

1Figura 9. Baldriga cendrosa atlàntica Calonectris borealis. 
Primàries totalment fosques, cara contrastada amb clatell i coll i bec 
força contundent. Tanmateix, el dessota de l’ala és totalment blanc. 
Pep Arcos, Barcelona, maig de 2016. 

Cory’s Shearwater Calonectris borealis. Entirely dark primaries. 
The dark face contrasts with the nape and crown, and bill appears 
thick. However, the underwing is almost uniformly white. Pep Arcos, 
Barcelona, May 2016.
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7Figura 10. Baldriga cendrosa 
atlàntica Calonectris borealis. Un cop 
més, primàries totalment fosques i, 
en aquest cas, dessota de l’ala amb 
marques evidents. Infracobertora 
primària externa totalment fosca. 
Cara ben contrastada, gola densament 
tacada i bec contundent. Pep Arcos, 
Barcelona, maig de 2016. 

Cory’s Shearwater Calonectris 
borealis. Again, entirely dark primaries 
and pretty well marked underwing. 
Outermost underprimary covert 
entirely dark too, well-contrasted dark 
face, heavily stitched throat and thick 
bill. Pep Arcos, Barcelona, May 2016.

7Figura 11. Baldriga cendrosa atlàntica 
Calonectris borealis. Presenta una 
petitíssima llengua blanca a P9, però 
la resta de primàries són ben negres. 
Dessota de l’ala ben marcat i dues 
taques fosques sòlides a infracobertores 
primàries. Tenint en compte la resta 
de caràcters, sembla segur assignar 
aquest exemplar a borealis. Pep Arcos, 
Barcelona, maig de 2016. 

Cory’s Shearwater Calonectris borealis. 
Despite showing a very short tongue on 
P9, the rest of the primaries are entirely 
dark. The very well-marked underwing 
and the two dark spots on the outermost 
underprimary coverts clinches the ID. 
Pep Arcos, Barcelona, May 2016.
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EXEMPLARS INDETERMINATS

1Figura 12. Baldriga cendrosa indeterminada 
Calonectris diomedea/borealis. Aquest exemplar presenta 
una llengua blanca a P9 i estructuralment sembla força 
lleuger, amb el bec no massa gruixut. A part d’això, 
la resta de caràcters encaixen amb una borealis: gola 
tacada, cap fosc i força marques fosques al dessota de 
l’ala, especialment concentrades al marge d’atac. Albert 
Cama, Palamós, juny de 2014. 

Cory’s/Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea/
borealis. This individual shows a white tongue on P9 
and it appears light in terms of structure, with a thin 
bill. Apart from that, the rest of the features could fit 
borealis: mottled throat, dark head and solid marks on the 
underwing, especially close to the forewing. Albert Cama, 
Palamós, June 2014.

1Figura 13. Baldriga cendrosa indeterminada Calonectris diomedea/
borealis. Exemplar més proper a diomedea, tot i que amb una P10 
totalment fosca, llengües a P9, P8 i P7 poc conspícues i dessota de 
l’ala i gola molt marcats. El bec sembla molt fi i el cap força petit. 
Marcel Gil, delta de l’Ebre, maig de 2017.

Cory’s/Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea/borealis. Although 
still closer to diomedea, P10 is entirely dark, P9, P8 and P7 show rather 
inconspicuous white tongues and both the throat and the underwing 
show pretty solid dark markings. The bill looks thin and the head small. 
Marcel Gil, Ebro Delta, May 2017.

7Figura 14. Baldriga cendrosa indeterminada Calonectris 
diomedea/borealis. Exemplar molt interessant. Presenta 
una P10 totalment fosca, però una llengua del voltant del 
30% de la ploma a P9 i llengües curtes a P8 i P7. Taca 
sòlida a l’infracobertora primària més externa i marge difós 
a l’infracobertora contigua. Marques del dessota de l’ala 
compatibles amb ambdós tàxons. Gola tacada pròpia de 
borealis, però cap pàl·lid i bec aparentment delicat més propi 
de diomedea. Pep Arcos, Barcelona, maig de 2016. 

Cory’s/Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea/borealis. 
A very interesting individual. P10 is entirely dark, but a white 
tongue extending to around 30% of the feather is present on 
P9 and there are short tongues on P8 and P7. The bird shows 
a solid dark spot on the outermost underprimary covert and a 
diffuse dark edge to the neighbouring feather, a borealis-like 
stitched throat, but a diomedea-like pale head and thin bill. 
Pep Arcos, Barcelona, May 2016.
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1Figura 15. Baldriga cendrosa indeterminada Calonectris 
diomedea/borealis. Presenta una llengua del voltant 
del 50% de la ploma en P9, una altra més curta a P8 i 
gairebé imperceptible (però existent) a P7. La taca de 
la infracobertora primària més externa ocupa només la 
meitat de la ploma, el dessota de l’ala és pràcticament 
uniformement blanc, el cap molt pàl·lid i el bec 
aparentment fi. Tanmateix, la P10 totalment fosca demana 
cautela a l’hora d’assignar aquest exemplar a un o altre 
tàxon. Pep Arcos, Barcelona, maig 2016. 

Cory’s/Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea/borealis. 
This bird shows a rather obvious white tongue on P9 
(extending to around 50% of the feather), a shorter tongue 
on P8 and an almost imperceptible (although nonetheless 
present) tongue on P7. Only half of the outermost 
underprimary covert is dark, the underwing is almost 
uniformly white, the head is very pale and the bill appears 
thin. However, the entirely dark P10 confuses matters when 
attempting to assign this bird to one species or another. 
Pep Arcos, Barcelona, May 2016.

1Figura 16. Baldriga cendrosa indeterminada Calonectris borealis/
diomedea. Aquest exemplar mostra un cap i un bec molt contundent. 
Mostra, a més, els tons gris fosc típics de borealis i una gola molt 
tacada de gris. P10 és negra i presenta 2 taques a les infracobertores 
primàries. Tanmateix, les llengües blanques a P9 i P8 són prou 
evidents i el dessota de l’ala presenta molt poques marques. Tenint 
en compte tot l’anterior i que va ser fotografiat a les Illes Canàries, 
tot sembla indicar que podria tractar-se d’un cas extrem de borealis 
quant a presència de llengües a primàries. Marcel Gil. Banco de la 
Concepción, Canàries, setembre 2014.

Cory’s/Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea/borealis. This 
bird shows a very heavy bill and head, plus dark grey tones typical of 
borealis and a stitched throat. P10 is entirely dark and there are two 
solid spots on the two outermost underprimary coverts. However, there 
are obvious white tongues on both P9 and P8 and the underwing is 
almost completely white. Taking everything into account, and keeping 
in mind it was photographed off the Canary Islands, it’s tempting to 
assign it to extreme borealis in terms of white in the primaries. Marcel 
Gil, Concepción Bank, Canary Islands, September 2014.

7Figura 17. Baldriga cendrosa indeterminada Calonectris diomedea/
borealis (en primer pla) i Baldriga cendrosa mediterrània Calonectris 
diomedea (darrere). L’exemplar en primer pla presenta una llengua 
ben visible que ocupa al voltant del 30% de la ploma en P9 i una 
petita llengua difosa en P8. P10 és totalment fosca. Tanmateix, el 
cap (especialment la cara) és molt fosc i el bec força contundent. En 
aquest sentit, és molt interessant la comparació directa que s’estableix 
amb l’altre exemplar, que presenta un cap molt més pàl·lid i un bec 
en aparença més fi. Aquest exemplar mostra una llengua curta a P10, 
una de més llarga (50% de la ploma) a P9 i de nou llengües curtes 
a P8 i P7. Tot i que aquest patró es troba lluny del màxim de blanc a 
primàries que pot presentar diomedea, sí que entra dins la variabilitat 
d’aquesta. Pep Arcos, Barcelona, març de 2016. 

Cory’s/Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea/borealis (front) and 
Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea (rear). The front individual 
shows a very obvious white tongue extending to around 30% of the 
feather on P9 and a short and diffused tongue on P8. P10 is entirely 
dark. However, the head (especially the face) is very dark and the bill 
pretty thick. This side-by-side comparison shows the bird behind to 
have a much paler head and also a thinner bill. This individual shows a 
short tongue on P10, a longer tongue (50% of the feather) on P9 and 
short tongues on P8 and P7. Although this primary pattern is far from 
being the whitest for diomedea, it still fits well within variation in this 
species. Pep Arcos, Barcelona, March 2016.
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