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Resum

Els trencapinyons (gènere Loxia) són un dels grups
d’ocells extratropicals menys coneguts. La seva
diversificació ha estat associada als grans canvis que
han sofert al llarg del Pleistocè els boscos boreals on
viuen. A les Balears n’hi ha una població sedentària
a Mallorca, i la presència ocasional a les altres illes
sembla deguda a l’arribada d’ocells que irrompen
esporàdicament a Europa occidental i la Medite-
rrània. Els trencapinyons residents es distingeixen
pel seu cos petit, el bec més curt, més gruixat i
arquejat, amb la mandíbula inferior curta, les ales
comparativament curtes i el plomatge pàl·lid i més
grisós. Han mantingut la seva identitat des del
Pleistocè superior almenys, cosa que indica un
aïllament reproductiu dels congèneres continentals,
amb els quals presenten diferències genètiques fixes.
La seva morfologia divergent es pot interpretar com
una adaptació a explotar pinars amb subministra-
ment alimentari irregular, en condicions d’insula-
ritat. L’evidència que aporten la morfometria, la
paleontologia, la genètica molecular, l’ecologia i la
biogeografia indica que es tracta d’una espècie
endèmica: Loxia balearica (Homeyer, 1862). El
trencapinyons balear hauria de constar entre les
espècies que mereixen ésser objecte d’estudi deta-
llat, i que potser requereixen unes mesures de
conservació prioritàries. El seu reconeixement com a
espècie distinta, juntament amb el que s’ha fet de la

baldritja balear, implica que les Balears són una àrea
d’endemisme ornitològic d’importància global, l’úni-
ca a Europa occidental.

PARAULES CLAU: Loxia balearica, Fringillidae,
illes Balears, taxonomia, biogeografia.

Abstract

An unknown ornithological endemic: the
Balearic Crossbill (Loxia balearica)

Crossbills (genus Loxia) are one of the least known
groups of extratropical birds. Their diversification
has been associated with the large changes suffered
throughout the Pleistocene by the boreal forests in
which they live. In the Balearics there is a sedentary
population in Mallorca, and their occasional pre-
sence on the other islands seems due to the arrival of
birds sporadically irrupting into western Europe and
the Mediterranean. Resident crossbills are distin-
guished by their small body size; shorter, thicker, and
more arched bill, with a shorter lower mandible;
comparatively shorter wings; and paler, greyer
plumage. They have maintained their identity since
the upper Pleistocene at least, indicating repro-
ductive isolation from their continental congener,
from which they exhibit fixed genetic differences.
Their divergent morphology can be interpreted as an
adaptation to the exploitation of pine woods with an
irregular food yield in insular conditions. The evi-
dence from morphometrics, palaeontology, molecu-
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lar genetics, ecology and biogeography indicates that
this is an endemic species: Loxia balearica (Home-
yer, 1862). The Balearic crossbill is a species
deserving closer study, and perhaps priority conser-
vation measures. Its recognition as a distinct species,
together with what has been done for the Balearic
shearwater, implies that the Balearics are an endemic
bird area of global importance, unique in western
Europe.

KEY WORDS: Loxia balearica, Fringillidae, Ba-
learic Islands, taxonomy, biogeography.

Resumen

Un endemismo ornitológico ignorado: el
piquituerto balear (Loxia balearica)

Los piquituertos (Aves: Fringillidae: Loxia) se han
diversificado en asociación con los grandes cambios
que han sufrido los bosques boreales a lo largo del
pleistoceno. En las Baleares existe una población se-
dentaria en Mallorca, además de aves que irrumpen
esporádicamente en el Mediterráneo. Los piqui-
tuertos residentes son claramente distintos, y han
mantenido su identidad desde el pleistoceno supe-
rior, lo que indica un aislamiento reproductivo de sus
congéneres continentales, con los que presentan di-
ferencias genéticas fijas. Su morfología divergente
se puede interpretar como una adaptación a explotar
pinares con suministro alimenticio irregular, en con-
diciones de insularidad. Las pruebas que aportan la
morfometría, la paleontología, la genética molecular,
la ecología y la biogeografía indican que se trata de
una especie endémica: Loxia balearica (Homeyer,
1862). Su reconocimiento como especie distinta,
junto al de la pardela balear, implica que las Baleares
son un área de endemismo ornitológico de importan-
cia global, la única en Europa occidental.tal.

PALABRAS CLAVE: Loxia balearica, Fringillidae,
islas Baleares, taxonomía, biogeografía.

Els trencapinyons, ocells sorprenents

El gènere Loxia comprèn els trencapinyons
(o trencapinyes), un grup de fringíl·lids alta-
ment especialitzats a la vida als boscos de co-
níferes. Són inconfusibles pel fet de tenir les
mandíbules creuades, la qual cosa els permet

de fer servir el bec com a tenalles; així poden
obrir les pinyes de les coníferes i menjar-se’n
les llavors. Els trencapinyons són característics
dels grans boscos boreals (la taigà), encara que
hom els pot trobar a quasi tots els boscos de
coníferes de l’hemisferi nord.

Fins fa pocs anys, el consens entre els ornitò-
legs era reconèixer només tres espècies de tren-
capinyons a tot el món: Loxia curvirostra
Linnaeus, L. leucoptera Gmelin i L. pytyopsi-
ttacus Borkhausen. Les dues primeres tindrien
una distribució molt àmplia, holàrtica, mentre
que la darrera no es coneix més que de l’Europa
boreal. Als boscos d’aquesta darrera regió, situ-
ats en països amb gran tradició ornitològica, es
coneix des de fa molt la presència de les tres
espècies. Allà sovint nien en simpatria, una
observació que indica que són unitats evolutives
distintes; de fet, nombrosos estudis avalen
aquesta consideració, malgrat que la distinció
específica sigui sovint molt difícil al camp
(Knox, 1975, 1990a; Svensson, 1992).

Fora de la regió fennoscàndica, però, la si-
tuació és més complicada. D’una banda, s’ha
proposat que les variacions morfològiques
entre trencapinyons eurasiàtics s’ordenarien
gradualment en l’espai; és a dir, que hi hauria
clines: d’est a oest al llarg de les enormes
extensions siberianes, i de nord a sud a través
d’Europa occidental (Knox, 1975, 1992; Mas-
sa, 1987). De l’altra, les poblacions de trenca-
pinyons rarament són sedentàries, perquè cer-
quen indrets amb producció elevada de pinyons
(Benkman, 1987, 1993a; Groth, 1993a; Senar
et al., 1993; Sheftel & Harcourt, 1997), cosa
que no s’esdevé en una mateixa zona de taigà
tots els anys.

Així, de manera irregular es produeixen
onades invasives de trencapinyons sobre terri-
toris normalment no ocupats per aquests
ocells. Atesa la diferenciació geogràfica a les
regions on normalment resideixen, les poblaci-
ons que arriben a una regió nova acostumen a
diferir força de les que envaeixen altres zones,
o fins i tot de les que han envaït la mateixa re-
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gió en anys anteriors. Hom ha constatat en di-
verses ocasions que els individus procedents
d’onades invasives arriben a reproduir-se a les
noves àrees. Una implicació raonable d’aquests
moviments a través de la clina seria que, a la
llarga, tots els trencapinyons podrien constituir
una unitat panmíctica, és a dir, una sola unitat
reproductiva i, per tant, evolutiva (Eck, 1981;
Massa, 1987; Clouet & Goar, 1999).

Aquests ocells, però, són més interessants.
De vegades coincideixen poblacions invaso-
res procedents de zones de residència habitual
diferents, que es comporten com a espècies
distintes en mantenir-se separades genètica-
ment: no s’hibriden i són distingibles per llur
mida, plomatge, complexió i veu. Després
d’un període que pot arribar als dos anys, els
trencapinyons abandonen les noves àrees,
sembla que per a retornar al seu país d’origen
(Knox, 1992). Aquesta situació evolutiva tan
peculiar ha permès encunyar el terme pseu-
doespècies per designar aquelles poblacions
que formarien part d’una variabilitat geogrà-
fica sense discontinuïtats reproductives allà
on resideixen normalment, però que quan es
troben fora de la seva pàtria habitual es com-
portarien com a espècies isolades reproducti-
vament (Knox, 1992).

La realitat encara és més complexa. L’estudi
aprofundit dels trencapinyons rojos de l’Amè-
rica del Nord, basat en observacions morfolò-
giques, etològiques i quimio-taxonòmiques, ha
demostrat que hi ha com a mínim 7 espècies
distintes, que fins ara es confonien amb Loxia
curvirostra (Groth, 1993a). Les diferents espè-
cies estan separades per barreres etològiques
demostrades, les quals sovint estan associa-
des a diferències morfològiques. Entre dues
d’aquestes espècies almenys, s’ha comprovat
l’aïllament reproductiu (Groth, 1993b). A més,
hi ha àmplies diferències ecològiques entre to-
tes elles (Benkman, 1993a). Les característi-
ques de cadascuna d’aquestes espècies són
ben definides, i no presenten variacions clinals.

De fet, la diferenciació és a una escala geo-
gràfica molt fina, en un mosaic de règims de
selecció que afavoreix l’especicació. La magni-
tud de la diferenciació dels trencapinyons
nord-americans havia restat incompresa fins
ara, perquè hi ha indrets on ocells que no s’hi-
briden mai en simpatria poden ser molt difí-
cils de distingir si no se’n poden observar el
comportament i la veu (Groth, 1988, 1993a).
Resta encara per aclarir la taxonomia d’aquest
complex d’espècies, però això no significa de
cap manera que siguin «fases o variants
d’edat» (Bernis, 1997: 149). El que pasa real-
ment és que no hi ha cap indici que la taxono-
mia hagi de ser sempre fàcil, ni tampoc que el
reconeixement de les espècies al camp es pu-
gui fer amb un cop d’ull (Altaba, 1999).

És probable que hi hagi altres situacions
comparables dins del gènere Loxia (Sangster,
1996). D’una banda, existeixen diferències re-
gionals en les vocalitzacions de Loxia curvi-
rostra (Knox, 1992). De l’altra, hi havia dife-
rències prou clares en els reclams de vol de di-
ferents onades que irrompera a Alemanya al
llarg dels anys seixanta (Weber, 1972), com
també a l’Italia un quart de segle després. A
més, les diverses espècies que habiten a
l’Amèrica del Nord probablement són el resul-
tat de tres invasions distintes des de Sibèria
(Griscom, 1937; Groth, 1993a). També hi ha
una diversitat per estudiar dintre del que es co-
neix com a Loxia leucoptera. Pel que fa a les
poblacions continentals, els cants que emeten
els animals d’Euràsia i l’Amèrica del Nord són
ben diferenciats, cosa que podria indicar un
rang superior al de subespècie per als respec-
tius tàxons bifasciata i leucoptera (Elmberg,
1993).

És evident que el gènere Loxia és un grup
en plena diversificació. Els grans canvis que
s’han esdevingut al llarg del Pleistocè, propi-
ciant l’origen de la taigà i fragmentant repe-
tidament aquests boscos, han tingut una reper-
cussió directa sobre els processos d’especiació
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en la fauna associada (Helle & Niemi, 1996;
Avise & Walker, 1998). També és prou clar
que constituteix un dels gèneres menys cone-
guts d’ocells extratropicals (Knox, 1990c;
Groth, 1993a; Sangster, 1996). Ara bé, la di-
ficultat de la seva taxonomia es veu ampla-
ment compensada per la possibilitat d’estudiar
un procés evolutiu en marxa. Amb un alicient
agredolç: la destrucció a gran escala de les
boscúries de coníferes (Sokolova et al., 1997)
pot acabar amb tota la superfície ocupada per
una espècie, o comprometre’n els moviments
que li són imprescindibles de manera esporà-
dica però recurrent (Benkman, 1993b). La
pèrdua de coberta forestal és una amenaça
directa i molt greu per a la supervivència
d’un dels grups d’ocells més extraordinaris
(Benkman, 1993b).

Evolució a les illes i biodiversitat

Les poblacions aïllades de trencapinyons
són en general un cas a part de la dinàmica de
les espècies continentals (o pseudoespècies,
si n’hi ha). Es tracta d’ocells diferenciats mor-
fològicament i de costums sedentaris, endè-
mics de determinades illes o muntanyes.
L’origen d’aquestes poblacions diferenciades
i aïllades està sens dubte en invasions episò-
diques: una població invasora hi hauria arri-
bat, s’hi hauria instal·lat en trobar un ambient
favorable, i hauria seguit un camí evolutiu pro-
pi en l’absència d’intercanvis genètics amb la
població original (Knox, 1975; Eck, 1981).

Quasi totes les poblacions insulars de tren-
capinyons deriven de la mateixa espècie conti-
nental. En efecte, Loxia curvirostra ha originat
moltes poblacions aïllades i ben diferenciades
a la Mediterrània, a l’Extrem Orient, a Terra-
nova i a diverses serralades amb boscos de co-
níferes (Knox, 1975; Groth, 1993a; Clouet &
Goar, 1999). En canvi, L. leucoptera ha donat
lloc a una sola població insular, fortament dife-

renciada: l’endemisme caribeny megaplaga
Riley, exclusiu dels pinars culminals de la
Hispaniola (Benkman, 1994). D’acord amb el
costum taxonòmic més estès en ornitologia,
semblaria correcte considerar com a subespè-
cies al·lopàtriques totes aquestes poblacions
insulars (Knox, 1975).

Ara bé, cal destacar que el grau de diferen-
ciació de les poblacions insulars respecte a
l’espècie soca és força desigual (Knox, 1976;
Massa, 1987; Tyrberg, 1991; Groth, 1993a;
Clouet & Goar, 1999). Aquesta agrupació de
«subespècies» en amples espècies politípi-
ques, doncs, és bàsicament utilitària. A més, i
de manera particularment greu en el cas dels
tàxons insulars, no expressa ni la història evo-
lutiva ni la realitat biològica dels ocells. Per
tant, el reconeixement d’espècies individuals,
com a llinatges filogenètics que són, ha de
basar-se en la totalitat de l’evidència, i no en
preferències nomenclaturals (McKitrick &
Zink, 1988; Groth, 1993a; Livezey, 1991,
1993; Altaba, 1994; Benkman, 1994; Davison
& Bridle, 1996; Sangster, 1996; Hazevoet,
1996, 1997).

Una de les poblacions aïllades, el trencapi-
nyons d’Escòcia, és un cas paradigmàtic: és
distingible morfològicament i no s’hibrida
mai amb el trencapinyons continental, el qual
envaeix periòdicament Gran Bretanya. Així
doncs, es reconeix com a una quarta espècie,
Loxia scotica Hartert. És un ocell amenaçat,
que viu només als pocs retalls de boscos
inalterats del nord-est d’Escòcia; la seva po-
blació total oscil·la, segons els anys, entre
1.500 i només 200 individus adults. Hom su-
posa que l’especiació de L. scotica tingué lloc
quan una població petita quedà aïllada, per
ventura en un refugi boscós al nord de les
Illes Britàniques durant la darrera glaciació
(Nethersole-Thompson, 1975; Knox, 1975,
1976, 1990a, b, c).

La història del coneixement del trencapi-
nyons d’Escòcia és il·lustrativa del grau d’ig-
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norància que tenim dels ocells del món: en un
país amb una tradició naturalística ben sòlida
i una avifauna molt pobra, aquest ocell no es
reconegué com a varietat local fins el 1904, i
el descobriment de L. scotica com a espècie
biològica no fou possible sinó després d’una
sèrie d’estudis aprofundits, fa poc més de vint
anys. Aquests estudis tingueren l’ajut d’una
gran quantitat de fonts escrites, fet excepcio-
nal a escala global.

Tenint aquest cas present, hom pot sospitar
que entre els trencapinyons existeixen altres
espècies reals però no reconegudes. És impor-
tant remarcar que el reconeixement del rang
d’espècie és independent del fet que pugui
costar d’identificar-les al camp o al museu.
Això és rellevant, perquè la distribució geo-
gràfica limitada d’algunes espècies indueix a
pensar que tal vegada estiguin greument ame-
naçades. Per exemple, en relació amb la pobla-
ció insular caribenya (megaplaga), una revisió
de tot el que se’n sap mena a la conclusió que
es tracta d’una espècie distinta i amenaçada
(Benkman, 1994). Un cas paral·lel és el de la
població de Terranova (Loxia curvirostra
percna Bent), igualment diferenciada respecte
a les poblacions continentals, i que està també
en una situació crítica (Pimm, 1990; Benkman,
1993c).

Loxia a les Balears:
illencs i turistes

Els trencapinyons de les Balears plantegen
un problema interessant. Segons les dades de
què es disposa (GOB, 1994-1999; Senar,
1986; Avellà & Muñoz, 1997), són sedentaris
a Mallorca, encara que també hi ha un nombre
moderat d’individus suposadament proce-
dents de les migracions irregulars que fan les
poblacions continentals. A Menorca són no-
més un visitant hivernal molt ocasional i

escàs (Moll, 1957; Muntaner & Congost,
1979; Ramos, 1994). En canvi, a les Pitiüses,
on també són esporàdics i es consideren
migrants i hivernants escassos, han arribat a
niar en almenys una ocasió.

La població resident a Mallorca, descrita
com a Crucirostra curvirostra var. balearica
per Homeyer (1862), és una de les poblacions
de trencapinyons insulars més diferenciades.
Actualment es reconeix com una subespècie
geogràfica: Loxia curvirostra balearica (Ho-
meyer). Es distingeix pel seu cos petit, el bec
més curt, més gruixat i arquejat, amb la man-
díbula inferior curta, les ales comparativa-
ment curtes i el plomatge pàl·lid i més grisós
(figura 2) (Jordans, 1928; Griscom, 1937;
Knox, 1975; Massa, 1987; Svensson, 1992).

La figura 1 mostra algunes de les diferències
biomètriques amb altres representants del gè-
nere Loxia al Paleàrtic occidental. Aquesta
comparació permet copsar amb claredat que
balearicaconstitueix un tàxon ben diferenciat,
a l’extrem de la variació morfològica del
grup. Resulta evident que l’endemisme balear
està ben separat de la regió de la gràfica,
comparativament reduïda, que abasta totes les
altres poblacions assignades fins ara a l’espècie
politípica L. curvirostra. Encara que algunes
d’aquestes poblacions (de Xipre i el Magrib)
atenyen els extrems d’aquesta zona, no exhi-
beixen caràcters tan distintius com balearica,
i sí que se situen a la clina descrita en aquesta
espècie (Vaurie, 1959; Knox, 1975, 1992;
Massa, 1987). Un altre fet que es dedueix de la
figura 1 és que existeix una relació al·lomètrica
entre pytyopsittacus (la més grossa), balea-
rica (la més petita), el conjunt de curvirostra
(sense balearica), i scotica (a penes distingi-
ble de curvirostra). La interpretació d’una
al·lometria interespecífica és sempre arrisca-
da (Bales, 1996), però pareix raonable cercar-
la en la dieta especialitzada d’aquests ocells
(vegeu més endavant).
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Dissortadament, després que fos descrit fa
quasi un segle i mig, poques vegades s’ha fet
constància de les diferències del trencapinyons
balear. Encara que els naturalistes illencs reco-
negueren la subespècie endèmica fins a mit-
jans de segle (Garcias Font, 1954; Colom,
1957), són molt poques les referències recents
on es comenta expressament que la població

mallorquina és distinta (Maluquer, 1973;
GEC, 1995: 58; Avellà & Muñoz, 1997). Fins
i tot s’ha negat l’existència de cap raça endè-
mica, basant-se en exemplars suposadament
parescuts a la península Ibèrica (hipòtesi
apuntada per Griscom, 1937, i afirmada sense
gaira fonament per Compte, 1955). Finalment,
a una compilació recent (Pons & Palmer,
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FIGURA 1. Comparació biomètrica de diferents tàxons del gènere Loxia al Paleàrtic occidental. Les mesures (en
mm; mitjana, més/menys una desviació estàndard) pertanyen a mascles adults. A = longitud de l’ala; B = longi-
tud del bec. Els becs dibuixats corresponen, de dalt a baix, a L. pytyopsittacus, L. scotica, L. curvirostra (del
nord d’Europa) i L. balearica. Noteu la separació neta de pytiopsittacus i balearica, i l’agrupament de scotica
amb el conjunt de poblacions atribuïbles a curvirostra (a l’esquerra de la mostra del nord d’Europa, hi ha
representades diverses poblacions mediterrànies, incloent les més diferenciades de Còrsega, Xipre i el Magrib).
Dades de Massa (1987; excloent la seva mostra de França, que és una mescla heterogènia d’ocells irruptors i
sedentaris) i Knox (1976, per a L. scotica i L. pytyopsittacus).

Biometric comparison of different taxa from the western Palearctic belonging to the genus Loxia. The
measurements (in mm; mean plus/minus one standard deviation) belong to adult males. A = wing length; B =
bill length. The bills drawn correspond, from top to bottom, to L. pytyopsittacus, L. scotica, L. curvirostra
(from northern Europe), and L. balearica. Notice the clear separation of both pytiopsittacus and balearica, and
the clustering of scotica with the set of populations attributable to curvirostra (to the left of the sample from
northern Europe, several Mediterranean populations are represented, including the most differentiated ones from
Corsica, Cyprus, and the Maghreb). Data from Massa (1987; excluding his sample from France, which is a
heterogeneous mixture of irruptive and sedentary birds), and Knox (1976; for L. scotica and L. pytyopsittacus).
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FIGURA 2. Loxia balearica, Fringillidae.

Loxia balearica, Fringillidae.
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1996) se’n qüestiona el caràcter endèmic ba-
sant-se en a una diagnosi errònia, encara que
s’hi recull l’opinió d’aquest treball.

Malgrat les opinions desfavorables, els estu-
dis rigorosos consideren ben possible que el
cas de L. scotica es repeteixi en altres pobla-
cions aïllades de trencapinyons a la Mediter-
rània, les quals constituïrien, doncs, espècies
distintes (Knox, 1975, 1992; Murray, 1978;
Massa, 1987). En concret, diversos autors han
suggerit que els trencapinyons de Còrsega,
Mallorca, l’Atles i Xipre són probablement
espècies endèmiques (Tyrberg, 1991; Sangster,
1996). L’argument es basa en l’existència de
diferències morfològiques i ecològiques asso-
ciades a un subministrament alimentari prou
diferent del que es troba als boscos boreals.

L’origen del trencapinyons balear

L’existència a Mallorca de trencapinyons
relativament petits i de bec gruixat podria te-
nir una antiguitat considerable, dintre de l’es-
cala temporal de l’evolució del gènere Loxia.
S’ha de tenir present que el fòssil més antic
que es coneix d’aquest gènere és del Pleistocè
mitjà (Tyrberg, 1991), i que Mallorca és l’úni-
ca illa mediterrània on se n’han trobat (Alcover
et al., 1992; Seguí, 1997). El material recollit
fins ara és escàs però interessant: un fragment
d’húmer a la Cova des Moro de Manacor,
probablement del Pleistocè superior (Seguí,
1997); un fragment de tars-metatars a la Cova
de Moleta de Sóller, amb una antiguitat entre
6.000 i 9.000 anys (Seguí, Mourer-Chauviré
& Alcover, 1997); i una mandíbula trobada a
la Cova Nova de Capdepera, en sediments
acumulats durant la darrera glaciació (Florit
& Alcover, 1987; Alcover et al., 1992).
Aquesta darrera troballa indica que la presèn-
cia d’un bec força robust és una característica
que molt probablement ha estat pròpia de la
població mallorquina durant un període

extens. Atesa l’antiguitat d’aquests fòssils, un
origen postglacial per a la població de
Mallorca (Tyrberg, 1991; McMinn & Alco-
ver, 1992) pareix molt menys probable que
una diferenciació anterior, durant el Würm o
fins i tot abans. Cal dir aquí que els escenaris
biogeogràfics proposats per Tyrberg (1991)
no són els únics possibles, perquè ignoren
tant la possibilitat d’orígens diversos per als
trencapinyons mediterranis (Griscom, 1937;
Knox, 1990c), com la plasticitat evolutiva del
gènere Loxia.

El manteniment de la identitat del trencapi-
nyons balear a través del Pleistocè superior i
de l’Holocè és un fet remarcable. Actualment,
les poblacions invasives de Loxia curvirostra
travessen la mar del Nord (Knox, 1990b), la
mar de Noruega (Óskarsson, 1995) i les pla-
núries subalpines d’Itàlia (Massa, 1987), i amb
desplaçaments equivalents atenyen les illes
mediterrànies i el Magrib (Sangster, 1996). A
Creta i Sicília els nouvinguts arriben a niar
(Priolo & Sarà, 1981; Massa, 1984, 1987), de
la mateixa manera com sembla que han fet a
les Pitiüses. Els trets diferencials de la pobla-
ció insular mallorquina s’haurien diluit amb
només incursions esporàdiques de contin-
gents reproductors procedents del continent.
A més, les recerques en genètica molecular
han detectat únicament un haplotip a les po-
blacions mallorquines, distint dels que s’han
trobat a les poblacions continentals (Clouet &
Goar, 1999; Questiau et al., 1999). Encara
que la magnitud de les distàncies genètiques
dins del gènere Loxia és prou petita, això no
es pot interpretar com a evidència de coespe-
cificitat o de flux gènic (com fan els autors
suara citats); simplement, indica que la
divergencia no és molt antigua, perquè els di-
ferents tàxons comparteixen polimorfismes
d’haplotips, i po tant corrobora el que el re-
gistre fòssil indica: que es tracta d’un grup en
plena radiació adaptativa. En el cas que ens
ocupa, la diferenciació genètica de la pobla-
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ció insular dóna suport a la hipòtesi que ha
sofert especiació. Cal admetre, doncs, que hi
ha barreres reproductives, les quals són respon-
sables de la persistència del trencapinyons
balear al llarg del temps.

De la mateixa manera que a d’altres pobla-
cions insulars de trencapinyons (inclosa Loxia
scotica), la conífera de què s’alimenten els
trencapinyons de Mallorca és del gènere Pinus.
La producció de llavors d’aquests arbres és
força més regular que no la de les coníferes
predominants a la taigà. A més, les pinyes
dels pins són més dures. Per una banda, doncs,
la fiabilitat del subministrament de pinyons
afavoreix el sedentarisme, i per tant l’aïlla-
ment genètic. Per una altra, a la Mediterrània
aquest aïllament afecta al seu torn l’evolució
morfològica, perquè se seleccionen becs més
gruixats i potents, capaços d’obrir les pinyes
dels pins, fins i tot molt abans de que madurin.
La relació entre la gruixària de les esquames de
les pinyes i les dimensions del bec dels trenca-
pinyons és significativa, la qual cosa dóna su-
port a la hipòtesi d’una relació causal per se-
lecció natural (Lack, 1944; Knox, 1975,
1990c; Massa, 1987; Benkman, 1987b, 1989).

L’únic pi que creix espontani a les Balears
és Pinus halepensis, de distribució circum-
mediterrània. Aquesta conífera és poc profi-
tosa per als trencapinyons, perquè deixa caure
les llavors tan bon punt maduren. A la penín-
sula Ibèrica, els boscos de P. halepensis no
sustenten poblacions estables de trencapi-
nyons, els quals s’han de moure sovint a la
recerca d’aliment (Senar, 1986). En canvi, als
Pirineus hi ha poblacions ben sedentàries als
boscos subalpins de P. uncinata, on el submi-
nistrament de pinyons és força regular (Senar
et al., 1993). La mateixa observació s’ha fet a
la península Itàlica, Còrsega, Sicília, Creta i
Xipre, regions on els trencapinyons eviten els
boscos de P. halepensis i es concentren als de
P. nigra (Massa, 1987). A Mallorca, els tren-
capinyons són força sedentaris (Mayol, 1978)

i no poden realitzar grans moviments entre
àrees que difereixin en la disponibilitat de pi-
nyons. Però un bec poderós permet extreure
els pinyons en diferent estadis de maduració
(Benkman, 1987b, 1993c). Així, el trencapi-
nyons balear pot explotar amb èxit els boscos
de P. halepensis.

La taula 1 mostra la relació entre la mida
de les pinyes que són consumides i el gruix
(alçada) del bec a algunes poblacions aïllades
de Loxia a la Mediterrània. L’escassa diferen-
ciació dels ocells de Còrsega és atribuïble a la
presència en aquesta àrea de recursos sem-
blants als emprats per les poblacions continen-
tals; també apunta a una manca d’isolament
genètic, relacionada amb la proximitat geo-
gràfica, i per tant deguda a un flux gènic mai
interromput del tot. De manera semblant, la
població nord-africana podria haver comen-
çat la seva diferenciació ja dintre de l’Holocè,
coincidint amb la contracció dels pinars, que
havien arribat a estendre’s fins al Sàhara cen-
tral. En contrast, la separació de les poblacions
de Xipre i de Mallorca seria el resultat de
l’adaptació a un recurs prou diferent: les pi-
nyes molt grosses de Pinus nigra pallasiana
per a la primera, i les molt petites de P.
halepensis per a la segona.

Aquesta adaptació al medi insular seria
responsable, al seu torn, de la mida reduïda
que tenen les ales dels trencapinyons que viuen
a Mallorca (Massa, 1987). De fet, l’escassa ca-
pacitat de vol es fa patent en considerar que
mai no s’han observat trencapinyons a les
illes més properes, com són Cabrera i Dra-
gonera; i això malgrat que en aquestes illes hi
ha pinars potencialment adients, i que s’hi
han dut a terme recerques ornitològiques
intensives des de fa anys. Cal recordar aquí
que la insularitat ha causat una reducció de les
ales i dels ossos llargs en ocells pertanyents a
grups molt diferents (Livezey, 1993).

El trencapinyons balear com a tàxon dife-
renciat és prova que a Mallorca hi ha hagut
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masses forestals compostes majoritàriament
per pins, des del Pleistocè superior com a mí-
nim. Aquests boscos haurien pogut ésser de
poca extensió en qualque període, com ho
suggereix l’escassa representació de pol·len
de pi en sediments anteriors a l’arribada dels
humans a les Balears (Yll et al., 1994, 1997).
A més, la poca extensió de l’hàbitat hauria
pogut accelerar la divergència de la població
de trencapinyons insular, necessàriament pe-
tita (com s’ha suggerit per a Loxia scotica;
Knox, 1990c). D’altra banda, és possible que
Pinus halepensis sigui l’únic pi autòcton de
les Balears, cosa que estaria d’acord amb les
dimensions del bec del trencapinyons balear.
Probablement es tracta, doncs, d’un cas d’evo-
lució concertada entre dues espècies (planta i
depredador de llavors) en un medi insular (cal
recordar que la taxonomia del gènere Pinus és
complicada i poc coneguda; Lauria, 1991;
Richardson, 1998). Així confirmaria les pre-
diccions de Benkman (1989) sobre l’evolució
del trencapinyons en isolament.

Conclusió

Tota l’evidència assenyala en una direcció:
el trencapinyons balear ha d’ésser considerat
una espècie endèmica. Està ben diferenciada
morfològicament i ecològicament, i manté la
seva identitat davant dels contingents erràtics
procedents del continent eurasiàtic, perquè
n’està reproductivament aïllada. Tot el que se
sap d’aquest animal indica que es tracta d’una
espècie sedentària, derivada de la forma con-
tinental molt abans de l’arribada dels humans
a les Balears. D’acord amb els coneixements
actuals, es pot afirmar que el nom científic
apropiat per al trencapinyons balear és Loxia
balearica (Homeyer, 1869).

Si la sistemàtica ha d’ésser una activitat cien-
tífica, els límits entre les espècies són necessà-
riament hipòtesis formulades en el context de
l’evidència disponible (Livezey, 1991; Cracraft,
1992; Altaba, 1994; Davison & Bridle, 1996;
Hazevoet, 1996, 1997). Això és important te-
nir-ho present, perquè quan es tracta amb or-
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TAULA 1. Comparació de les poblacions insulars de trencapinyons de la Mediterrània. La potència del bec està
relacionada amb la mida de les pinyes disponibles a cada illa. Entre parèntesis s’indiquen les coníferes que no
es consumeixen. Els pinars del Magrib constitueixen en conjunt una illa per al gènere Loxia.
Comparison of the island populations of crossbills in the Mediterranean. The beak’s strength is related to the
size of pine cones available on each island. Conifers that are not consumed are indicated in parentheses. As a
whole, the pine woods of the Maghreb constitute an island for the genus Loxia.

Illa Coníferes Pinyes Bec (Sub)espècie

P. nigra pallasiana molt grans
Xipre (P. pinea) molt grans llarg i gruixat guillemardi

(P. halepensis) mitjanes

P. nigra laricio grans
Còrsega (P. pinaster pinaster) molt grans gruixat corsicana

(P. halepensis) mitjanes

Atles P. halepensis mitjanes curt i gruixat poliogyna

Mallorca P. halepensis mitjanes molt curt i gruixat balearica
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ganismes com els ocells, que són objecte
d’estudi per molts afeccionats, és freqüent
trobar reticències que tenen poc a veure amb
el mètode científic o amb la protecció efecti-
va de la natura. Un exemple proper i clar
d’aquest fenomen està en la voluntat de dife-
rents autors a l’hora d’acceptar les evidències
de què la baldritja balear (Puffinus maureta-
nicus) és una espècie distinta i endèmica, un
fet demostrat a bastament en termes morfolò-
gics, paleontològics, filogènetics i biogeo-
gràfics (Altaba, 1994, 1999). A més de l’elabo-
ració de llistats d’espècies (o fins i tot deixant a
banda aquesta tasca), la recerca en sistemàtica
ha de produir les bases taxonòmiques sobre les
quals es basteixen totes les altres investigacions
en història natural (Renner & Ricklefs, 1994;
Boero, 1994; Hazevoet, 1996). Ignorar o me-
nystenir l’evidència per continuar usant una no-
menclatura obsoleta equivaldria a renunciar als
principis de la ciència, contribuint a la pèrdua de
biodiversitat per pura i simple ignorància de la
mateixa.

No hi ha dubte que cal aprofundir en l’estu-
di de Loxia balearica, perquè resten molts
aspectes de la seva biologia per esbrinar i
documentar. Seria desitjable conèixer amb
profunditat la seva història natural, i poder
així contrastar millor les seves característi-
ques amb les d’altres espècies del gènere. Un
fet insòlit que val la pena recordar és que hi ha
molt pocs exemplars de trencapinyons de les
Balears als museus del món, i encara conser-
vats de manera parcial (Griscom, 1937; Massa,
1987; McMinn, com. pers.). L’afany per pro-
tegir una espècie hauria d’anar acompanyat
per l’interès en recollir materials representa-
tius, suficients per adreçar les preguntes que
la seva conservació imposa (Remsen, 1995).
Pareix important aclarir la identitat dels
exemplars menorquins i pitiüsos, i amb quina
freqüència arriben onades invasores des del
continent a les Balears. També és urgent de-
terminar la mida total de la població, així com

les seves probables fluctuacions interanuals i
la magnitud dels seus desplaçament.

Una cosa sí que pareix prou clara: l’ende-
misme ornitològic Loxia balearica està estre-
tament lligat als pinars mallorquins. Potser
val la pena reconsiderar algunes opinions este-
ses sobre el poc valor que tenen aquestes
formacions forestals. Cal pensar que la frag-
mentació i reducció dels pinars a Mallorca
poden comprometre la supervivència d’aquest
ocell emblemàtic.

El trencapinyons balear hauria de constar a
les llistes d’espècies que mereixen esser
objecte d’estudi i que potser requereixen unes
mesures de conservació prioritàries. El seu
reconeixement com a espècie distinta, junta-
ment amb el que s’ha fet de la baldritja balear,
comporta que l’arxipèlag de les Balears reu-
neixi els criteris per a ser inclòs al catàleg
mundial d’àrees d’endemisme ornitològic
(ICBP, 1992; WCMC, 1992). Així doncs, les
Balears són l’única d’aquestes àrees a Europa
occidental: l’avifauna balear té una rellevàn-
cia global, i això fa més gran encara la res-
ponsabilitat de tenir-ne cura.
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