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1 – INTRODUCCIÓ  

 

L’illa de l’Aire ha estat els darrers anys un lloc privilegiat per tal d’entendre 
millor el fenomen de la migració dels ocells que creuen la Mediterrània en el 
decurs de la seves migracions entre Àfrica i Europa i molt especialment el 
paper que hi juguen les petites illes com a àrees de descans, refugi o 
alimentació. 

Es disposen de dades ininterrompudament des de l’any 1993 de la migració 
primaveral a l’illa. Les campanyes de primavera s’emmarquen, a més, en el 
projecte internacional Piccole Isole que té com a objectiu principal l’estudi 
de la migració primaveral o prenupcial de tots els ocells transaharians al seu 
pas per la Mediterrània on hi participen nombroses estacions de seguiment. 
El volum de dades obtingudes és, per tant, molt important.  

De la migració de tardor, també coneguda com a migració postnupcial, en 
canvi, no existeix tanta informació. En el cas de l’illa de l’Aire tot just 
quatre petites estades curtes entre els anys 2010-2013, on va ser observat 
el pas de diferents espècies presaharianes i transaharianes. Anteriorment, 
només teníem constància d’algun anellament aïllat els mesos d’agost, 
setembre o octubre. Aquestes petites campanyes ens van animar a realitzar 
un estudi més intens, especialment quan es va constatar la presència 
d’espècies poc conegudes, com ara un exemplar de busqueret xerraire 
Sylvia curruca i un capsigrany roig Lanius collurio anellats l’any 2010  o un 
altre busqueret xerraire Sylvia curruca i un raríssim ull de bou verdós 
Phylloscopus trochiloides l’any 2013.  

L’estudi de tardor que en ocupa correspon al tercer de cinc anys de 
seguiment intens que ens permetrà conèixer millor com es desenvolupa la 
migració postnupcial gràcies al “laboratori” que ens ofereix l’illa de l’Aire. 
Esperem saber al final d’aquests cinc anys si l’illa és tant important com a la 
primavera en aquest pas migratori i si existeixen diferències en la fenologia 
migratòria, noves espècies migradores o altres aspectes desconeguts fins 
ara. 

A diferència dels estudis de migració prenupcial, en aquest estudi 
obtindrem més informació de les espècies presaharianes.  

 



Illa de l’Aire 
Estudi de la migració postnupcial 2016 SOM 
 
 

4 
 

 

Teníem possibilitats de realitzar únicament 35 dies, 7 pentades. Si a aquest 
fet hi sumem la manca de protecció de l’illa i la conseqüent massificació 
durant els mesos d’agost i setembre, afegint les dificultats en el treball de 
camp que representa el calor extrem,  ens vam decantar per realitzar el 
seguiment, bàsicament, durant el mes d’octubre. Les dades obtingudes 
faran especial referència, per tant, al final de la migració transahariana i 
l’inici de la presahariana.  

Les nostres previsions són realitzar la campanya al llarg, com a mínim, de 
cinc anys per tal d’obtenir un volum suficient d’informació que ens permeti 
arribar a conclusions fermes. L’estudi es basaria, per tant, a avaluar els 
resultats obtinguts des de l’any 2014 a 2018 amb l’anellament, esperem, de 
uns 15.000 ocells mantenint sempre el mateix esforç de captura any rere 
any. 

Ens hem proposat també com a objectiu un seguiment de la migració de 
rapinyaires, aprofitant l’aturada obligada de l’anellament en les hores 
centrals del dia a causa de la calor. La migració d’aquests ocells damunt la 
mar és també molt desconegut i, de fet, existeixen poques dades al 
respecte a Menorca.  

 

 

Turdus torquatus 
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2 – MATERIAL I MÈTODE 

 

La campanya d’estudi de la migració d’aquest any 2016 ha constat de 35 
dies de treball. El dia 27 de setembre es va muntar l’estació per poder 
començar el 28 la campanya i es mantenia el mateix esforç de treball fins al 
final del període d’estudi, el dia 1 de novembre,  

Una vegada instal·lada l’estació, les xarxes resten obertes tot el dia 
excepte les hores centrals per evitar baixes per l’excés de calor. Com hi ha 
un canvi d’hora oficial enmig de la campanya, aquest tancament va ser 
inicialment entre les 12:00- 16:00 i cap al final de mes entre les 11:00-
15:00. A més, en altres ocasions s’han de modificar lleugerament aquests 
horaris per insolació més forta de l’habitual o s’han de tancar alguns trams 
(o tot) per qüestions meteorològiques adverses i greus, per exemple pluges 
o temporals de vent. 

Durant les hores de llum, les xarxes es revisen sistemàticament cada hora i 
restaven obertes tota la nit. Es fa una revisió rutinària cap a les 21 h, és a 
dir, unes hores després de la posta del sol per tal de comprovar que no hi 
quedava cap ocell enganxat. 

El sistema de captura són les xarxes japoneses verticals, instal·lades, a 
més, als mateixos llocs de cada any per, d’aquesta manera i emprant sempre 
la mateixa metodologia, treure’n la màxima homogeneïtat d’esforços. El que 
es pretén és que es puguin comparar de forma efectiva els canvis 
interanuals que es produeixin. 

De cada ocell s’agafen una sèrie de dades obligatòriament: espècie, edat, 
sexe, mesura de l’ala i de la tercera primària, pes, greix i múscul, estat de 
l’ocell i anellador, així com també una sèrie de dades addicionals, si es troba 
interessant, referents sobretot a subespècies, estat de muda, etc. La 
informació es recull seguint un sistema estandarditzat recollit  en un 
dossier de campanya (estàndards de l’ICO Institut Català d’Ornitologia). 
Quan es recaptura algun ocell només es prenen dades d’edat, sexe, greix, 
múscul, pes i estat de l’ocell. Posteriorment, totes aquestes dades són 
introduïdes al programa informàtic Nou Bio que permetrà donar compte 
dels anellaments a l’oficina d’anellament (en el nostre cas Aranzadi, San 
Sebastián). Pel que fa a les recuperacions és la mateixa oficina d’Aranzadi 
qui les fa arribar a les oficines  d’on correspongui l’anella en qüestió. 
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A l’estació s’anoten també dades meteorològiques, observacions d’ocells i un 
“diari” de campanya. Tota aquesta informació serveix per realitzar les 
memòries anuals i esperem que al final dels cinc anys de projecte un 
informe final. 

S’ha treballat amb 180 m. de xarxa i amb un mínim de dos anelladors 
permanentment. El total de participants en aquest any ha estat d’una 
trentena de persones, entre anelladors i col·laboradors.  

En referència al seguiment de la migració dels rapinyaires ens vam proposar 
prendre atenció del possible pas de rapinyaires damunt l’illa. 

L’organització de la campanya va a càrrec íntegrament de la SOM i ha estat 
possible gràcies a la participació de nombrosos anelladors i voluntaris de 
Menorca i de fora de l’illa, el suport de l’IME,  espònsors privats i la cessió 
de l’espai per part de l’Autoritat portuària de Balears. 
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3 – CAMP DE TREBALL  

 

L’illa de l’Aire és un petit illot situat a l’extrem sud-oriental de Menorca. 
Està separat d’aquesta per un braç de mar d’aproximadament 1,5 Km. La 
superfície de l’illot és d’unes 31 ha. Té una forma allargada (1.200 x 400 m) 
i està emplaçada de forma paral·lela a la costa sud de Menorca. 

La vegetació de l’illa està molt adaptada a les dures inclemències 
meteorològiques, les fortes ventades i les seves corresponents onades 
arriben a cobrir gairebé tota la seva superfície, com hem pogut comprovar 
més d’una vegada durant aquests darrers anys.  

L’existència d’un petit bosc de tamarells Tamarix africana ofereix un refugi 
molt atractiu per als ocells que hi arriben. Aquesta és la zona emprada 
principalment com a camp de treball per a les tasques d’anellament. També 
un segon grup de xarxes se situa al mateix camí que condueix al far 
aprofitant una sèrie de tamarells presents a banda i banda del camí que 
facilita la captura dels ocells. A part del petit bosquet, també trobem al 
voltant del camp d’anellament certa presència arbustiva formada per un 
petit nucli de mates Pistacia lentiscus i ullastres Olea europaea var. 
Sylvestris que, juntament amb les grans extensions de fonoll marí 
Crithmum maritimum i salada Suaeda vera, conformen la part més visible de 
la riquesa botànica d’aquest illot.  

L’estació d’anellament se situa al petit magatzem que ens cedeix Autoritat 
Portuària. Aquest espai serveix no només com a espai físic per anellar, és 
també l’espai vital per als anelladors. 

S’ha de destacar també la importància d’aquest illot no només com a punt 
important per a la migració dels ocells o per la presència de sargantanes 
endèmiques (Podarcis lilfordi ssp. lilfordi) sinó també com a lloc de cria 
d’interessants espècies de passeriformes i d’aus marines. En concret, i pel 
que fa a les darreres, totes les espècies que es reprodueixen a les Balears 
ho fan també aquí, en un territori de només 31 ha., essent el corb marí, 
Phalacrocorax aristotelis ssp. desmarestii el darrer a ser descobert com a 
nidificant. En canvi, la reproducció de la baldritja balear Puffinus 
mauretanicus no s’ha pogut comprovar en els darrers anys tot i ser 
localitzada enguany a l’illa en el període reproductor en diversos caus.  
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4 – RESULTATS  

Aquest tercer any s’han realitzat en total 3.663 captures corresponents a 
47 espècies diferents d’ocells. També s’han comptabilitzat 1.094 controls 
(recaptures d’ocells anellats per nosaltres a la mateixa campanya). Pel que 
fa a les recuperacions d’ocells amb anella estrangera hem capturat un rupit 
Erithacus rubecula amb anella de Suècia i dues recuperacions amb anella 
francesa, un busqueret capnegre Sylvia melanocephala i un busqueret de 
garriga Sylvia cantillans. 

A continuació (vegeu gràfic 1) oferim una taula on s’observa com s’han 
realitzat les captures i els controls per pentades. El màxim d’anellaments es 
va produir el dia 19 d’octubre amb l’anellament de 476 ocells i hi va haver 4 
dies més per damunt dels 200 anellaments. La mitjana diària de captures ha 
estat superior als 104 anellaments diaris. Els nombres de la campanya han 
estat molt superiors als anys 2014 i 2015, concretament l’increment 
respecte a l’any 2015 ha estat d’un 26.5%. 

La pentada 1 correspon del 28 de setembre al 2 d’octubre; la segona, del 3 
al 7 d’octubre; la tercera, del 8 al 12 d’octubre; la quarta, del 13 al 17 
d’octubre; la cinquena, del 18 al 22 d’octubre; la sisena, del 23 al 
27d’octubre i la setena del 28 d’octubre a l’1 de novembre. 

 

 
 

  Captures total a la campanya per pentades 

     Gràfic 1  
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El dibuix del gràfic anterior ens mostra un resultat semblant als dels anys 
2014 i 2015, és a dir, una pujada en la segona pentada els primers dies 
d’octubre, uns dies de captures intenses a mitjan mes i un manteniment més 
o menys sostingut fins a final de campanya. 

Els primers dies de campanya es concentra el pas dels ocells transaharians 
que donen pas ràpidament al pas de presaharians.  

Les espècies presaharianes més anellades són les mateixes que els darrers 
anys però en nombres molt inferiors; la coa-roja Phoenicurus phoenicurus  
amb 39 anellaments, l’ull de bou de passa Phylloscopus trochilus amb 30 
(espècie històricament més anellada a les campanyes de primavera). La 
resta d’espècies d’aquest bloc han passat, però en nombres molt poc 
significatius. Les dades completes es poden consultar a l’annex final però al  
gràfic següent presentem les tres espècies més anellades. 
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Captures d’espècies transaharianes més anellades a la campanya  

     Gràfic 2 
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Pel que fa als ocells presaharians, totes les espècies més significatives han 
incrementat els seus nombres. Com veurem al següent gràfic, l’ocell més 
anellat amb diferència és el rupit Erithacus rubecula que amb 2.492 
anellaments (810 més que l’any passat) representa un 68% del total de la 
campanya. El segueixen el tord blanc Turdus philomelos amb 329 (increment 
de 53 anellaments més que l’any 2014), l’ull de bou comú Phylloscopus 
collybita amb 166 (28 anellaments més) i el busqueret de capell Sylvia 
atricapilla  amb 169 (45 anellaments més). Aquestes 4 espècies representen 
el 86% del total anellat enguany.  

 

erirub 2492

turphi 329

sylatr 169

phycol 166

turmer 68

carcan 72

carcar 71

phooch 52

altres 271

 

Percentatge de captures de les espècies més anellades a la campanya 

 

Gràfic 3 

 

El 14% restant se’l reparteixen, com ja hem comentat, la resta d’espècies. 
A part de residents com ara caderneres Carduelis carduelis i passerells 
Carduelis cannabina, només unes poques espècies d’ocells migrants han 
estat capturades en nombres significatius. 

Destacaríem la captura d’un exemplar de tord rei Turdus viscivorus, un tord 
de collaret Turdus torquatus, 2 arners Alcedo atthis, 3 xòrics Falco 
tinnunculus i un busqueret roig Sylvia undata, espècies poc anellades a l’illa 
de l’Aire. 
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Per contra, ha resultat sorprenent la manca de captures de reietó Regulus 
regulus que ha pasat de 63 captures a 0 enguany. 

Tota aquesta informació i la del total de les 47 espècies anellades es pot 
consultar fàcilment a la darrera taula que presentem en aquesta memòria. 

Oferim a continuació les captures, per pentades del rupit i del tord blanc, 
espècies més significatives de la campanya. La importància d’aquestes 
espècies en les captures totals de la campanya és molt important. Entre les 
dues acumulen un 77% del total anellat aquest any 2016. 
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Captures d’Erithacus rubecula i Turdus philomelos per pentades 

Gràfic 4 

Pel que fa als anellaments més interessants des del punt de vista 
ornitològic, aquest any 2016 ha estat molt destacable. 

Seguint un ordre cronològic, la primera sorpresa va ser l’anellament d’un 
exemplar de menjamosques menut Ficedula parva el dia 12 d’octubre, raresa 
estatal que representa, a més, la tercera cita a Menorca. L’any 1996 es va 
capturar un altre exemplar d’aquest ocell també a l’illa al pas de primavera i 
el mes d’octubre de 2015 un altre.  

Segons el comitè de rareses estatal hi ha unes 40 observacions 
homologades a tot l’estat. 
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Ficedula parva 

Però la gran sorpresa de la campanya va ser la captura d’un coa-roja 
diademada Phoenicurus moussieri el dia 17 d’octubre. A l’Estat espanyol 
només hi ha 5 registres homologats. Es tracta d’una espècie endèmica de 
les muntanyes del NO d’Àfrica.  

És un ocell sedentari que a l’hivern fa petits desplaçaments cap a altres 
espais oberts del nord de Marroc, Algèria o Tunísia.  

 

Phoenicurus moussieri 
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Una altra captura molt important va ser la d’un exemplar de sit petit 
Emberiza pusilla. Es tracta d’un ocell típic de la taigà siberiana des 
d’Escandinàvia cap a l’est i que migra a l’hivern cap al continent asiàtic.  

Es coneixen tan sols unes poques observacions (almenys un anellament fa 
uns anys als vergers de Sant Joan, Maó, i una observació l’hivern passat al 
mateix lloc) i a l’Estat espanyol el comitè de rareses en considera 
homologades 56. La captura que ens ocupa es va produir el dia 18 d’octubre. 

 

 

Emberiza pusilla 

També és raresa estatal el busqueret xerraire Sylvia curruca que vam 
capturar el dia 23 d’octubre, encara que nosaltres els estem anellant 
pràcticament cada any, tant a la primavera com a la tardor. Així i tot, el 
comitè de rareses estatal només en reconeix a dia d’avui 19 a tot l’estat.  

Es tracta d’una espècie europea que migra a l’Àfrica creuant per l’àrea més 
oriental del Mediterrani. Possiblement la situació estratègica de Menorca, i 
l’illa de l’Aire en concret ocupant l’extrem oriental, afavoreix la captura 
d’aquesta espècie. 
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Sylvia curruca 

Finalment, el 24 d’octubre es va anellar un ull de bou billistat Phylloscopus 
inornatus ocell que cria a Àsia (des de més enllà dels Urals fins a la Xina) i 
que es desplaça cap a Europa a l’hivern. Recentment ha estat retirat com a 
raresa per l’augment de cites d’aquests ocells en els darrers hiverns, però 
segueix sent considerat com a raresa a les Illes Balears. A l’illa de l’Aire ja 
es va ser anellar un exemplar l’any 2014. 

 

Phylloscopus inornatus 
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5.DISCUSSIÓ 

 

L’anellament novament durant 35 dies durant el pas de tardor evidencia, 
una vegada més, que aquesta illa és un excel·lent espai per conèixer com es 
desenvolupa la migració dels ocells. Es tracta del tercer de 5 anys de 
seguiment previstos que ha d’aportar una valuosa informació sobre aquest 
fenomen. 

Aquest any 2016, amb 3.663 anellaments, destaca per l’augment d’un 26.5% 
el nombre d’ocells anellats respecte de l’any anterior. També és superior a 
l’any 2014, amb 453 ocells més. La majoria d’espècies presaharianes s’han 
capturat per damunt dels nombres dels anys anteriors, però ha estat el 
rupit el que més s’ha incrementat, amb 2.492 ocells anellats.  

Probablement, un augment a la tardor en el nombre d’ocells anellats és 
directament proporcional a un bon any de cria al centre i nord d’Europa. En 
aquest sentit, encara que no estan publicats els resultats d’enguany dels 
CES (Constant effort site) a Europa, per la informació que disposem sembla 
que ha estat un any molt positiu pel que fa a la reproducció al nord del 
continent Europeu. Aquesta seria, segurament, l’explicació d’aquest augment 
de captures. En concret, sabem que a l’estació de Falsterbo (que ens podria 
servir de referència pel que fa a com ha funcionat la reproducció als països 
nòrdics) han anellat enguany 4.025 Erithacus rubecula, quan la mitjana anual 
entre 1980-2009 és de 2.434 (Marc Illa com. per. dades inèdites). 

Les espècies més abundants han estat les mateixes que anys anteriors, és a 
dir, rupit Erithacus rubecula, tord Turdus philomelos, busqueret de capell 
Sylvia atricapilla i ull de bou comú Phylloscupus collybita, i representen el 
86% de les captures. També s’ha de destacar que ha augmentat el nombre 
d’espècies anellades, fins a 47 en total.  

És ben sabut que el retorn cap a Àfrica, l’anomenada migració postnupcial, 
és més escalonada que la de primavera, que és més ràpida i directa. En 
aquest sentit és molt probable que la migració de tardor d’aquestes 
espècies s’allargui tot el novembre i fins i tot el desembre. Tot i així, dins 
el mes d’octubre s’observa cada any dues “puntes”; una ràpida a principis de 
mes i una més sostinguda a partir d’un moment concret on es produeix el 
màxim de captures que sol caure a mitjan mes. 
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La meteorologia també deu jugar un paper important en determinar el ritme 
de la migració i fins i tot altres aspectes més desconeguts. Segons els 
caçadors i pagesos, el canvi de lluna d’octubre (lluna plena) marca l’entrada 
de tords Turdus philomelos. Tot i que s’anellen o observen tords des dels 
primers dies de campanya, sí que és cert que la lluna ha donat pas a 
l’entrada forta d’aquesta espècie i és un tema a seguir investigant en 
properes campanyes. Aportem les dades obtingudes aquests anys en forma 
de captures per pentades d’aquesta espècie. 

Recordem que les pentades segueixen el següent ordre: la pentada 1, del 28 
de setembre al 2 d’octubre; la segona, del 3 al 7 d’octubre; la tercera, del 8 
al 12 d’octubre; la quarta, del 13 al 17 d’octubre; la cinquena, del 18 al 22 
d’octubre; la sisena del 23 al 27d’octubre i la setena del 28 d’octubre a l’1 
de novembre.  
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2016 lluna plena 16/10 final de la 4a pentada. Màximes captures (38) 18/10 

    Gràfic 5 
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2015 lluna plena 27/10 6a pentada. Màximes captures (48) 23/10 

    Gràfic 6 
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2014 lluna plena 8/10 3a pentada. Màximes captures (68) 15/10 

    Gràfic 7 

 

Pel que fa als ocells transaharians que han davallat el seu nombre de 
captures, l’explicació podria ser que van passar més prest, però en no tenir 
dades de setembre, mes clau en el pas d’aquestes espècies, no ho podem 
saber.  
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Com l’any passat, alguns transaharians van aparèixer a principi de campanya, 
com s’esperava, i van ser substituïts de forma sobtada per la gran entrada 
d’aquestes espècies de migració més curta. Altres espècies van aparèixer, 
sempre en nombres baixos, a la 6a pentada per desaparèixer completament 
a la 7a. 

S’han realitzat tres controls estrangers. Especialment interessants són les 
recuperacions del busqueret capnegre Sylvia melanocephala i la del 
busqueret de garriga Sylvia cantillans, ja que fins al moment no hi havia cap 
recuperació estrangera d’aquestes espècies. Açò ens permet esbrinar molt 
millor l’origen dels ocells que trobem a Menorca durant la migració i la 
hivernada. D’altra banda, un rupit Erithacus rubecula, dos tords blancs 
Turdus philomelos i un tord negre Turdus merula anellats a la campanya, han 
estat recuperats al cap de pocs dies a Menorca. 

Pel que fa a espècies considerades com a rareses, enguany hem detectat 
per segon any consecutiu a la tardor un menjamosques menut Ficedula parva  
i hem constatat també el pas novament de busqueret xerraire Sylvia 
curruca i Phylloscopus inornatus i tal vegada també el sit petit Emberiza 
pusilla. La gran sorpresa ha estat detectar per primera vegada a Menorca la 
coa-roja diademada Phoenicurus moussieri. 

Un punt especialment interessant  és  aconseguir analitzar els controls per 
saber si l’illa els serveix també com a punt d’alimentació  i no només com a 
refugi, fet que contrastaria molt amb el que s’ha observat a les campanyes 
de primavera on quasi no es produeix aquest efecte. És l’anomenat stop-
over o aturada en la migració, que permet alimentar-se o descansar per 
recuperar forces durant la migració. 

Les recaptures d’algunes espècies mostren una sorprenent recuperació del 
pes d’alguns ocells, per la qual cosa (i al contrari del que succeeix a la 
primavera) l’illa podria representar una possibilitat de recuperar forces en 
el camí cap al sud. Pendents del tractament informàtic final d’aquestes 
dades  (previst quan acabin els 5 anys de campanya i es disposi d’un volum 
de dades suficient) voldríem comentar la recuperació del pes d’un 
formiguerol Jynx torquilla recapturat després de 6 dies:   

V11002 el 7/10 pesa 29,1 grams, 1-2 greix-múscul i el 13/10 pesa 37,9 
grams, 4-3 greix-múscul. 
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SEGUIMENT RAPINYAIRES I ALTRES OBSERVACIONS 
INTERESSANTS 
 
Enguany no ha estat un gran any pel que fa a l’observació de rapinyaires. 
Sembla ser (Marc Illa com. per.) que aquest any hi ha hagut un moviment de 
rapinyaires migrants invers, com si volguessin sortir pel nord de la península 
Ibèrica per migrar per contrades més orientals que tal vegada ha fet 
baixar els nombres observats. Concretament, el soter Hieretus pennatus  
ha estat observat únicament els següents dies: 

 22 exemplars el dia 2/10, 

 1 exemplar el dia 28/10, 

 20 exemplars el dia 31/10. 

El falcó Falco peregrinus  és present a l’illa diàriament. També 
pràcticament a diari hem observat l’àguila peixatera Pandion haliaetus 
(especialment la segona meitat d’octubre) i el xòric Falco tinnunculus, 
podrien  ser migrants  però tal vegada també residents habituals perquè en 
el cas del xòric hem recuperat un ocell anellat l’any passat (hem anellat fins 
a 3 xòrics més aquest any). També hem observat 1 arpella Circus 
aeruginosus i un aligot Buteo buteo. 

Altres observacions interessants d’ocells migrants per l’illa han estat; 

 Ixobrichus minutus, 1 exemplar el 28/09. 

 Phoenicopterus roseus, 1 exemplar el 3/10. 

 Phalacrocorax carbo, 74 exemplars en 10 dies diferents del mes 
d’octubre. 

 Anthus richardi, 1 exemplar el 9/10 i un altre el 26/10. 

 Larus fuscus, 1 exemplar el 12/10. 
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Una de les visites de Menorca Walking Birds 
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28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 

SYLBOR 1 1 1 1   1                   1                           1           7 

PHOPHO 4 1 3 1 3 4 6 2 3   2 2     1 1     2   2 1           1               39 

ACRSCI 1         1     1         1               1 1 2 1   1                 10 

PHYLUS 2 2 2 1   7 10 2 1           2             1                           30 

CARCAN 9 7   12 7 2 8 2 2 1 5 4     1 2 1           1     3 3 1     1         72 

CARCAR 2 10   4 1 3   1     12 2 1 5   1 1 4     1 4   1   3 2 1   2 2   3 1 4 71 

ERIRUB 14 29 10 4 7 105 186 186 45 20 32 23 7 20 105 14 1 29 42 191 119 403 69 72 77 49 47 52 70 22 216 121 57 41 7 2492 

OENOEN   1 1                                                                 2 

MUSSTR   2                                                                   2 

SYLATR   2 2     19 3 3 2 4 2 2 2 3 2   1 1 5 3 4 13 20 11 27 2 3 9 3 3 3 3 7   5 169 

SYLALA   1   1   1 1             1           2   4 3 1 3 5       1 1 1 2     28 

ANTTRI     1   1                                       1                     3 

COLLIV     1                                   1                             2 

FALTIN     1           1                       1                             3 

SYLCOM     1                                                                 1 

SAXRUB             1                                                         1 

SYLCAN       1 2   1     1     1                                             6 

ALCATT         1     1                                                       2 

TURPHI           3 9 9 8 10 6 2 1 7 12 3 1 2 9 21 38 21 5 10 11 12 14 11 33 7 11 13 29 10 1 329 

CAPEUR           1                                                           1 

STUVUL             1           1   1         7 1 1   1 1 1 1       1 2 1     20 

PHYCOL             2 6 5 3   2 5 2 8   1 1 6 1 7 12 12 12 19 3 2 5 5 9 13 7 8 8 2 166 

FICHYP             1   1                                                     2 

REGIGN               2                           1               1 2   1 2   9 

DELURB                 1                       1                             2 

SAXTOR                 1   1         1 1 1 1 2   2 1 2 2 1 2 1 1   1 3   2   26 

JYNTOR                   1                                                   1 

EMBPUS                     1                                                 1 

FRICOE                           1         1 2     1 1       1 1 5 1       1 15 

PHOOCH                           1 1           1 7 3 2 3   2 1 4 3 8 7 5 4   52 

OTUSCO                           1                                           1 

FICPAR                             1                                         1 

HIRRUS                                   2     2   2                         6 

TURTOR                                     1                                 1 

PHOMOU                                       1                               1 

TURMER                                       1 5 2   2     1   3   16 21 13 3 1 68 

LOCNAE                                         1                             1 

PHYIBE                                           1   2                       3 

SERSER                                           2                           2 

SYLCUR                                                   1                   1 

PRUMOD                                                   1     1 2   1 1     6 

CARCHL                                                     1       1         2 

PHYINO                                                     1                 1 

CARSPI                                                         1 1           2 

TURVIS                                                             1         1 

EMBSHO                                                             1         1 

SYLUND                                                                   1   1 

33 56 23 25 22 147 229 214 71 40 61 37 18 42 134 23 7 40 67 231 184 476 118 119 145 81 80 83 122 57 279 179 127 72 21 3663 
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