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AGRAÏMENTS

És obligat i plaent agrair a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i al Parc Natural
del Cadí-Moixeró la confiança demostrada, l'interès i el suport. A la Cooperativa
Cadí, per ajudar a realitzar aquesta publicació. A l'Institut Català d'Ornitologia,
pel suport ofert en tot moment. Als centres educatius de la Seu i rodalies,
per la resposta positiva a l'oferiment de fer dels ocells un recurs educatiu.
Als mitjans de comunicació, per fer d'altaveu dels ocells. I a moltes persones
per la seva col·laboració, ànim i companyia. Sense elles, les campanyes del
riu Segre a la Seu no haurien estat possibles:
Sònia Abad, Jordi Ausàs, Pilar Ausàs, Raül Aymí, Josep Balcells, Eduard Boldú,
Jordi Brescó, Lurdes Buchaca, Pere Buchaca, Teresa Buchaca, Ton Buchaca,
Esther Canturri, Jordi Castilló, Carles Dalmau, Llorenç Dalmau, Ares Dalmau,
família Domenjó, Lurdes Estany, Jordi Farràs, Joan Ganyet, Jordi Garcia,
Xavier Grané, David Guixé, Lluís Gustamante, David López, Santi Mallol,
Raimon Mariné, Agustí Martín, Lluís Miquel Martín, Ann Matschke, Salvador
Maura, Barbara Melville, Marc Meya, Roderic Molina, Jordi Nicolau, Eulàlia
Nogués, Jordi Obiols, Núria Oliva, Raül Olivares, Mariona Olivella, Pere-Miquel
Parés, Carles Ripoll, Montse Rollán, Xavier Romero, Jose A. Sánchez, Víctor
Sanz, Joan Simon, Jordi Tena, Núria Tomàs, Toni Torrent, Elisabet Torres,
Marc Ventura, Jordi Vilaró, Marta Vilaseca, i tots els mestres, alumnes i
persones interessades que han passat pel riu.

PREFACI

L’any 2007 s’han complert 10 anys d’anellament d’ocells a la Seu i és una
fita important per fer balanç dels resultats obtinguts, uns resultats que han
superat amb escreix els objectius proposats quan es van iniciar les campanyes
d’anellament.
Les campanyes han permès conèixer la riquesa d’ocells del nostre riu, la
importància de la ruta migratòria del tram alt del riu Segre, però també apropar
la natura a tots els urgellencs i urgellenques fomentant així el respecte envers
el medi ambient.
No hem d’oblidar que és mitjançant el coneixement que podrem conservar
i protegir el nostre entorn. Tal i com diu Jordi Dalmau en aquest llibret “tenim
un patrimoni natural a l'abast, només cal atansar-nos-hi per adonar-nos com
pot arribar a captivar un blauet parat en una branca, el cant potent del rossinyol
a primera hora del matí, o bé un picot treballant la fusta d'un arbre”. Us
animem a gaudir-ne.

Jordi Ausàs
Alcalde de la Seu d’Urgell

Mireia Pellicer
Regidora de Medi Ambient

PRÒLEG
Conservo amb estima una proposta que l'any 1997 vaig presentar a l'alcalde
de la Seu. Era un document per a la millora mediambiental de la canalització
del Segre a la Seu. Una de les actuacions proposades era la realització de
campanyes d'anellament al riu, amb la finalitat d'estudiar per primera vegada
al nostre país la migració dels ocells passeriformes per un fons de vall pirinenc,
i també per atansar la riquesa ornítica del riu als urgellencs i urgellenques.
Han passat una colla d'anys, i aquella proposta, per a mi somni, s'ha fet
realitat, i amb escreix.
Aquest fullet és una compilació dels informes de les campanyes d'anellament,
i recull els resultats més interessants de les 15 que s'han realitzat a la Seu,
des de 1998 fins a 2007. Han estat unes campanyes fetes a mida, tant pel
que fa al calendari, a l'horari i l'esforç de trampeig, però que han donat uns
resultats ornitològics i socials a tenir en compte. Les dades obtingudes i aquí
presentades no han passat cap test estadístic, ja que la vocació d'aquesta
publicació no és científica, sinó divulgativa.
Efectivament, aquest document va adreçat, en primer lloc, als urgellencs i
urgellenques, petits i grans. Crec que és una manera maca de donar a conèixer
una activitat que s'ha desenvolupat a la Seu durant 10 anys, i en la qual han
participat institucions i conciutadans. És, si es vol mirar així, un retorn de la
confiança i l'interès en forma de dades i informació. En certa manera, també
és una continuació del llibre Els ocells del Segre a la Seu, publicat l'any 2000
i on es difonia per primer cop la diversitat d'espècies del nostre riu.
En segon lloc, és una publicació adreçada a la comunitat d'anelladors, ornitòlegs
i afeccionats als ocells de Catalunya, amb qui comparteixo la dèria per les
aus. Els demano que siguin benèvols i no tinguin gaire en compte les
mancances de tot tipus que tenen les campanyes d'anellament de la Seu i
aquesta publicació en concret. Espero, en canvi, que els interessi saber d'una
part del país sovint desconeguda per a la majoria d'ells: el Pirineu. Certament,
aquí som pocs habitants, però tenim la sort i la responsabilitat de viure en
un dels indrets del país més ben conservats, i aquest projecte, el de l'estudi
dels ocells migradors per un fons de vall pirinenc, vol contribuir al coneixement,
la conservació i la divulgació del nostre patrimoni natural. Estic convençut de
la bona acollida que tindrà entre uns i altres.

Jordi Dalmau i Ausàs
La Seu d'Urgell
Desembre de 2007

10 anys d’anellament d’ocells a la Seu d’Urgell

QUÈ ÉS L'ANELLAMENT?
De sempre hem observat que en
determinades èpoques algunes espècies
d'ocells se'n van i al cap d'uns mesos tornen.
A començament del segle XX es va
començar a estudiar aquest fenomen, i es
va idear un mètode de marcatge individual
dels ocells que consistia en capturar-los,
col·locar-los una anella numerada i
referenciada en una pota, prendre'ls unes
mesures i deixar-los anar. La recaptura i
posterior alliberament d'un ocell anellat, o
bé la seva troballa com a au morta, ens
donarà molta informació sobre la seva
biologia, sobretot pel que fa als seus
Cuereta groga
desplaçaments, ja que sabent el lloc i el dia
d'anellament i de recuperació se'n poden traçar les rutes migratòries i el
calendari dels viatges. A més a més, l'estudi d'ocells anellats permet avançar
en el coneixement de la longevitat de les espècies, de les taxes de
supervivència, de l'èxit reproductor, de la fidelitat al lloc de naixement, i de
molts altres aspectes de la vida i el comportament de les aus.

PER QUÈ A LA SEU?
El riu Segre acull una gran diversitat d'ocells perquè hi troben aliment, recer,
lloc per niar i, de manera destacada, un punt de referència a l'hora de migrar.
Efectivament, resseguir rius i altres elements del paisatge, com per exemple
serres i costes, és un dels mètodes d'orientació que utilitzen les aus en
migrar. La situació geogràfica, l'orientació i la presència d'un port de bon
collar (coll de la Perxa, de 1600m.), fan de l'alta vall del Segre un indret molt
important per a la migració d'aus en el context pirinenc català. Fins al 1998,
el coneixement migratològic del Pirineu obtingut mitjançant campanyes
d'anellament es limitava als colls de muntanya (sobretot al coll de Pal,
Berguedà), però es desconeixia la importància dels fons de vall pirinencs.
7
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Així doncs, entre els anys 1994 i 1997 es van fer diverses sessions d'anellament
al riu Segre, al seu pas per la Seu, amb l'objectiu de practicar la tècnica
d'anellament i avaluar el potencial del lloc com a escenari per realitzar-hi
campanyes durant els períodes migratoris. Els resultats foren tan bons, que
l'any 1998 l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el Parc Natural del Cadí-Moixeró
van encarregar la realització d'una primera campanya d'anellament al Segre.
Des d'aleshores, cada tardor, i des del 2003 també cada primavera, es fa una
campanya d'anellament d'ocells a la Seu. Fins ara, doncs, se n'han realitzat
15, 10 de tardor i 5 de primavera. Des de la tardor de 2005 compten, però,
només amb el suport de l'Ajuntament urgellenc.

ÀREA D'ESTUDI
Les campanyes de la Seu s'han realitzat a dos indrets de la llera del riu Segre.
Des de 1998 fins a 2005 es van fer a la zona 1 de l'ortofotomapa. Això
correspon a l'arbreda del marge dret que hi ha davant la gravera del Domenjó.
S'hi van realitzar 11 campanyes, 8 de tardor i 3 de primavera. L'any 2006 es
va decidir canviar la ubicació de l'estació d'anellament, i es va traslladar a la
zona 2, una arbreda i canyissar del marge esquerre que hi ha just a sota de
la peixera del parc del Segre. De moment, s'hi han realitzat 4 campanyes, 2
de tardor i 2 de primavera.
8
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MÈTODE
S’han emprat 5, 6 o 7 xarxes japoneses de 12 m, les quals s'han parat sempre
al mateix lloc. Les campanyes de tardor s’han realitzat entre el 15 de setembre
i el 31 d’octubre i han tingut una durada mitjana de 20,4 dies; en canvi, les de
primavera, realitzades al llarg del mes d’abril, han tingut una durada de 14,2
dies. L'horari ha estat de les 7 o 8h. a les 13 o 15h. Les batudes de recollida
de les captures s'han fet cada hora. Les mesures preses als ocells han estat:
espècie, edat, sexe, llargària de l'ala i de la 3a primària, pes, greix, múscul,
estat reproductor, muda i estat general. I també l'hora i la xarxa de captura.

5

6

3

4

1

2

Llegenda del material bàsic:
1.- Anelles
2.- Alicates especials
3.- Fulls de registre
4.- Regles
5.- Bàscula de precisió
6.- Llibres de consulta
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Tot seguit, s'explica pas a pas
en què consisteix la tasca
d'anellament. El primer de tot
és parar les xarxes japoneses
al lloc on es duu a terme
l'estudi , normalment a
primera hora del matí. Cal dir
que aquestes xarxes són d'ús
exclusiu per a l’anellament,
i que altrament estan
prohibides. Cada hora es
passa per totes elles i, si hi
ha cap ocell agafat
, se'l
treu i se'l posa dins d'una
bossa de roba per facilitar-ne
el transport fins al lloc
d'anellament .
Les bosses de roba també permeten calmar una mica
els ocells, pel fet de no veure-hi, i alhora poden respirar
amb normalitat. Arribats al lloc d'anellament, el primer
que es fa és, identificat l'ocell, posar-li l'anella a la
pota . Les anelles són metàl·liques, codificades en
sèrie i un cop posades queden balderes, però no
poden caure, per tant l'ocell queda anellat per sempre
més . A més del codi, les anelles duen inscrit un
remitent internacional. En el nostre cas, tot i poder
tenir anelles catalanes, el remitent continua essent
ICONA-Madrid. Anellat l'ocell, es procedeix a datarlo i sexar-lo, si es pot. El sexe de moltes espècies es
pot saber pels colors diferents que presenten els
mascles i les femelles, però també hi ha espècies
que no tenen dimorfisme sexual, és a dir, que mascles
i femelles tenen el color i forma del plomatge idèntic.
10
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En aquests casos, de vegades la llargària de les
ales resulta útil, ja que els mascles són més grans
que les femelles. Hi ha espècies, però, que són
insexables amb seguretat fora del període
reproductor. L'edat es pot estimar segons la
coloració i el desgast del plomatge, sobretot de les
plomes de les ales . La mesura de la llargària de
les ales
(només se'n mesura una), així com de
la 3a rèmige primària (també només d'una ala),
serveix per tenir una descripció de la grandària de
cada ocell. A continuació es procedeix a estimar el
contingut de greix subcutani, l'estat del múscul
pectoral i, si és el cas, l'estat reproductor . Això
últim avalua l'estat de pèrdua de plomatge i augment
de la irrigació sanguínia del pit i abdomen dels ocells
que coven (generalment les femelles), i que
s'anomena placa incubatriu, o bé l'engruiximent de
la protuberància excretora i
reproductora dels mascles.
Durant les campanyes de
migració, l'estat reproductor
és nul. A continuació es
pesa l'ocell
. Ja només
falta deixar-lo anar .La
manipulació, des que es treu
l'ocell de la bossa en què es
transportava fins que vola,
dura un minut, si fa no fa.
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OCELLS ANELLATS
Des de 1998, a la Seu s'han anellat 3.827 ocells de 65 espècies.
Taula 1.- Nombre d'ocells anellats per espècie.
ESPÈCIE

Astoret (Accipiter nisus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Bitxac comú (Saxicola torquata)
Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
Blauet (Alcedo atthis)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
Cadernera (Carduelis carduelis)
Cargolet (Troglodytes troglodytes)
Colltort (Jynx torquilla)
Cotxa blava (Luscinia svecica)
Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Cuereta blanca (Motacilla alba)
Cuereta groga (Motacilla flava)
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
Escorxador (Lanius collurio)
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Gafarró (Serinus serinus)
Gaig (Garrulus glandarius)
Garsa (Pica pica)
Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Mallerenga blava (Parus caeruleus)
Mallerenga carbonera (Parus major)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
Mallerenga petita (Parus ater)
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
Merla (Turdus merula)
Merla d'aigua (Cinclus cinclus)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)
Oreneta comú (Hirundo rustica)
Papamosques gris (Muscicapa striata)
Pardal comú (Passer domesticus)
Pardal de bardissa (Prunella modularis)
Pardal xarrec (Passer montanus)
Passerell (Carduelis cannabina)
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4
2
14
1
60
228
9
14
3
339
27
16
2
36
7
34
3
31
1
1
133
4
2
6
24
64
228
115
1
97
136
2
721
164
2
3
10
5
31
19
153
28
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3
60
194
14
2
8
1
62
81
14
1
27
1
437
3
2
28
7
1
38
2
58
3
3.827

Picot garser gros (Dendrocopos major)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Piula dels arbres (Anthus trivialis)
Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
Repicatalons petit (Emberiza pusilla)
Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
Rossinyol bord (Cettia cetti)
Sit negre (Emberiza cia)
Tallareta cua-llarga (Sylvia undata)
Tallareta vulgar (Sylvia communis)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis)
Tallarol gros (Sylvia borin)
Teixidor (Remiz pendulinus)
Titella (Anthus pratensis)
Tord comú (Turdus philomelos)
Trist (Cisticola juncidis)
Verdum (Carduelis chloris)
Xivitona (Actitis hypoleucos)
TOTAL 65 ESPÈCIES

La mitjana d'anellaments i espècies anellades per campanya és de 255 i 26,6
respectivament. A la primavera, la mitjana diària d'anellaments i espècies
capturades és 11,8 i 6,4 respectivament. A la tardor, és 13,6 i 6,1
respectivament. Entre ambdós períodes, la mitjana diària és de 13 ocells
anellats i 6,2 espècies capturades.
Figura 1.- Ocells i espècies anellats cada campanya.
TARDOR
PRIMAVERA

2007T

2007P

2006T

2006P

2005T

2005P

2004T

2004P

2003T

2003P

2002T

2001T

2000T

1999T

1998T
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AUTOCONTROLS
Els autocontrols són les recaptures d'ocells que van ser anellats en aquell
mateix lloc. Durant les campanyes de la Seu, s'han practicat 617 autocontrols.
Els més destacats, pel que fa a l'intèrval de temps transcorregut entre
l'anellament i la recaptura, es mostren a la taula següent. La majoria
d'autocontrols, però, corresponen a ocells anellats durant la mateixa campanya
en què s'han anellat.
Taula 2.- Autocontrols de més temps.
ESPÈCIE

ANELLAMENT

CONTROL

Pinsà comú
Mallerenga carbonera
Cadernera
Verdum
Merla comú

23/10/98
17/09/01
21/05/99
27/04/04
06/04/05

27/10/03
13/04/04
21/09/01
25/04/06
18/04/06

TEMPS TRANSCORREGUT

5 anys i 4 dies
2 anys, 6 mesos i 26 dies
2 anys i 4 mesos
2 anys menys 2 dies
1 any i 12 dies

RECUPERACIONS
Les recuperacions, en canvi, són els ocells que es controlen però que han
estat anellats en un altre lloc del que van ser anellats. Així doncs, es poden
fer recuperacions nacionals i recuperacions internacionals. Durant les
campanyes de la Seu se n'han fet dels dos tipus (1 i 4 respectivament).
Taula 3.- Recuperacions nacional i internacionals.
ESPÈCIE

ANELLAMENT

CONTROL

Blauet
Teixidor
Boscarla de canyar
Tallarol de casquet
Tallarol de casquet

30/08/01
30/07/02
29/09/03
02/09/04
30/08/06

26/09/01
04/04/03
28/04/04
20/04/05
25/09/06

PROCEDÈNCIA
Illa de Ter, Girona, Catalunya

TEMPS

DISTÀNCIA

27 dies
122 km
Het Zwarte Meer, Holanda
248 dies 1.187 km
Marina del Carmoli, Múrcia, Espanya 212 dies
554 km
230 dies
930 km
Beclers, Flandes
26 dies
993 km
Sint Kruis, Flandes

Figura 2.- Procedència de les recuperacions internacionals.

Tres de les quatre recuperacions estrangeres
provenen de la façana atlàntica, mentre que la
quarta sembla correspondre al corrent migratori
que circula per la meitat oriental de la Península
Ibèrica. Per altre costat, la recuperació nacional
correspon a un curiós desplaçament d'est a oest
(Girona-la Seu) d'un blauet.
14
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ESPÈCIES ANELLADES MÉS SIGNIFICATIVES
L'astoret (Accipiter nisus) és l'únic
ocell rapinyaire que s'ha anellat al
Segre. D'ençà que el riu té més
vegetació arbòria que hi sovinteja.
La raó és que troba preses i lloc de
repòs als arbres i arbredes. Se n'han
anellat 4.
El blauet (Alcedo atthis) és, sens dubte,
l'espècie més acolorida del riu, i
possiblement la que més fa pensar en
el medi aquàtic d'entre les que s'han
anellat any rere any. Tot i pescar als
tolls, s'endinsa a les arbredes mentre
vola amunt i avall. Se n'han anellat 60.
La xivitona (Actitis hypoleucos) és
l'única espècie de limícol anellada en
el transcurs de les campanyes. No
entra a les arbredes perquè no és gens
arborícola, però hi vola a prop i això ha
permès d'anellar-ne dues.
El picot garser gros (Dendrocopos
major) és l'únic pícid anellat al riu. A
les arbredes fluvials del Segre troba
aliment en forma de corcs als troncs
més gruixuts. Hi és cada vegada més
freqüent. Se n'han anellat 3.

15
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D'entre les espècies migradores, i en
general, la més anellada ha estat el
mosquiter comú (Phylloscopus
collybita), amb 721 exemplars marcats.
Aquest moixó troba aliment als arbres
i arbustos: mosquits i altres petits
insectes.
La boscarla de canyar (Acrocephalus
scirpaceus), amb 228 ocells anellats,
és l'espècie migradora transahariana
més anellada a la Seu. El seu cognom
assenyala l'ambient on viu: canyars i
tota mena de vegetació lacustre, on
s'alimenta amb profusió d'insectes.
El tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
és la segona espècie més anellada,
amb 437 exemplars marcats. Menja
fruits i insectes de la vegetació de
ribera. Ha comportat dues de les quatre
recuperacions estrangeres, ambdues
procedents de Flandes.
El pit-roig (Erithacus rubecula) ha estat
una de les espècies migradores més
anellades, amb 194 marcatges. Les
seves migracions, generalment, no
són transaharianes, i per tant la majoria
hivernen a la Península Ibèrica.
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D'entre les espècies considerades
com a sedentàries, la cadernera
(Carduelis carduelis) és la més anellada,
amb 339 anellaments. Tanmateix, al
riu se n'han trobat amb greix subcutani,
fet que palesa un cert contingent
d'exemplars migradors. El verdum
(Carduelis chloris) és un altre fringíl·lid
que també presenta una part de la
població anellada amb continguts de
greix.
La mallerenga carbonera (Parus
major) sovinteja les arbredes del Segre.
S'hi alimenta, tot formant de vegades
estols mixtos amb altres espècies de
mallerengues. Se n'han anellat 228.
L'esvelta mallerenga cuallarga
(Aegithalos caudatus) és un moixó que
a la tardor es veu sempre en petits
estols voltant pels arbres, a la recerca
d'insectes, la seva principal font
d'aliment. Se n'han anellat 115.
La merla comú (Turdus merula) és,
com la majoria de les 65 espècies
anellades, un ocell poc depenent del
riu, però que s'hi troba amb abundància
(136 anellaments), car hi troba
vegetació espessa on niuar i aliment
en forma de fruits.
17
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Finalment, d'entre les espècies
migradores, les més interessants per
la seva raresa són les quatre següents.
El teixidor (Remiz pendulinus) és la
que ha donat més satisfaccions, car
amb només 7 anellaments ha produït
2 recuperacions, una d'holandesa i una
d'estatal.
El bonic mosquiter xiulaire
(Phylloscopus sibilatrix) va ser citat per
primera vegada a la Seu l'any 2005.
Se n'han anellat 3, i és una espècie
relativament poc anellada al conjunt
de Catalunya.
La cotxa blava (Luscina svecica) és un
dels ocells més escassos del riu, com
ho indiquen els 2 exemplars que s'hi
han anellat. Aquestes i les que s'hi han
vist han estat totes de la subespècie
cyanecula, de distribució centreuropea.
Sens dubte, la joia dels ocells del Segre
a la Seu és el repicatalons petit
(Emberiza pusilla) anellat la tardor de
2000. Aquesta espècie de sit està
considerada una raresa al nostre país,
ja que se n'han realitzat molt poques
citacions, algunes d'homologades i
altres no. Prové de l'extrem nord-est
d'Europa.
18
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CALENDARI DE PAS
Si agrupem els anellaments diaris de tots els anys, però sense sotmetre-ho
a cap mena de validació estadística, obtenim un gràfic que ens dóna una idea
temporal de la intensitat de pas d'ocells passeriformes pel riu. Amb tot,
aquest càlcul té limitacions importants, ja que no tots els anys s'ha trampejat
els mateixos dies, l'intèrval de temps contemplat és més aviat petit i té en
compte només les espècies que sovintegen la vegetació de ribera durant el
període mostrejat.
Pel que fa al pas postnupcial o de tardor, la tendència que mostra el gràfic
és que el nombre d'ocells minva a mesura que avança el mes d'octubre.

Anellaments

Figura 3.- Anellaments diaris del pas de tardor.

Pel que fa al de primavera, en canvi, i tenint en compte que el nombre d'anys
de mostra és la meitat que el de tardor, la tendència és a augmentar el
nombre d'ocells a mesura que avança el mes d'abril.

Anellaments

Figura 4.- Anellaments diaris del pas de primavera.
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HORARI DE PAS
A més del pas diari, el treball de camp recull l'hora
en què s'agafen els ocells, i per tant es pot fer un
càlcul del moment del dia en què, segons la informació
que dóna l'anellament, passen més ocells pel riu.
Al gràfic següent hi ha totes les dades juntes, tant
les del pas de tardor com les del pas de primavera.
Igual que passava amb les dades del calendari de
pas, no han estat sotmeses a cap mena de test
estadístic, i la mostra anyal tampoc no és exactament
la mateixa any per any, tot i que el gruix de les hores
de trampeig sí que ha estat sempre el mateix.
S'aprecia clarament que les hores centrals del matí
són aquelles en què hi ha més captures, i això fa pensar que és aquest el
moment de més trànsit d'ocells pel riu. Aquest resultat contrasta amb la idea
generalitzada que és a primera hora quan hi ha més activitat ornítica. A primera
hora, el que hi ha en realitat és més activitat cantora i d'alimentació per part
dels ocells, però la seva mobilitat migradora, i per tant quan cauen a les
xarxes, pel que aquí es veu, augmenta a mig matí, un cop s'han alimentat.
La davallada de migdia podria explicar-se per una disminució d'aquesta mateixa
activitat com a conseqüència de la calor, fet que afegeria un sobresforç al
vol dels ocells que estan de pas. Tanmateix, això no deixa de ser una
interpretació dels resultats que podria ser discutida i rebatuda.

Anellaments

Figura 5.- Anellaments per hora.
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MIGRATOLOGIA D'ESPÈCIES I AUS
Ja hem explicat que les campanyes de la Seu al Segre es fan durant uns dies
dels passos migratoris de tardor i primavera, amb l'objectiu d'agafar ocells
de pas i poder obtenir, a la llarga, dades sobre la composició del contingent
migrador, la seva procedència i destinació, la seva condició física, etc.
Tanmateix, no pas tots els ocells que s'anellen a la Seu són migradors, ja
que n'hi ha força que són sedentaris; és a dir, que viuen al riu, o a prop, tot
l'any. Malgrat això, a la Seu s'anellen una mica més d'espècies migradores
que sedentàries (Figura 6). Pel que fa al nombre d'exemplars d'un grup i
l'altre, en canvi, la quantitat d'ocells migradors anellats és molt superior a la
de sedentaris (Figura 7).
Figura 6.- Migratologia de les espècies.

Figura 7.- Migratologia de les aus anellades

CALENDARI DE PAS DE LES PRINCIPALS ESPÈCIES
Les diferents espècies migradores mostren unes dates de pas característiques,
en funció de la procedència i la destinació de la major part dels seus efectius,
l'alimentació i, segurament, les condicions climàtiques. Així, tant al pas de
primavera com al de tardor, hi ha espècies primerenques i espècies tardanes,
sempre tenint en compte el període de mostreig, que no comprèn tot el pas
prenupcial i postnupcial respectivament, sinó una part. Els gràfics següents
corresponen a les espècies migradores amb major mostra. Cal tenir en
compte, però, que tal com passava amb el calendari de pas general de la
primavera i de la tardor, aquestes dades no han estat sotmeses a cap mena
de correcció estadística, i els dies de trampeig no han estat cada any els
mateixos. Per tot plegat, convé prendre's aquests gràfics només com a
indicadors de les tendències de pas de les espècies representades, no pas
com a gràfics exactes de llurs calendaris migratoris per la Seu.
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Figura 8.- Calendaris de pas del tallarol de casquet (Sylvia atricapilla).
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Figura 9.- Calendaris de pas del mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus).

Figura 10.- Calendaris de pas de la boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus).
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Figura 12.- Calendari de
pas del rossinyol
(Luscinia megarhynchos).
Figura 11.- Calendari de
pas del pit-roig
(Erithacus rubecula).
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Figura 14.- Calendari de
pas del tallarol gros
(Sylvia borin).
Figura 13.- Calendari de
pas del mosquiter comú
(Phylloscopus collybita).
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Figura 16.- Calendari de
pas de la tallareta vulgar
(Sylvia communis).

Figura 15.- Calendari de
pas del tord
(Turdus philomelos).
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CONDICIÓ FÍSICA DELS PRINCIPALS MIGRADORS
Tenir els ocells a les mans permet observar-los amb detall. A l'hora d'estudiarne les migracions, resulta molt interessant avaluar la seva condició física. Per
això es tenen en compte tres paràmetres: el greix subcutani, el
desenvolupament del múscul pectoral i el pes. El greix i el desenvolupament
del múscul pectoral s'estimen visualment, separant les plomes del pit i
l'abdomen amb una bufada. Per puntuar el greix s'empra l'escala de Kaisser,
del 0 (ocell sense gens de greix) al 8 (ocell completament farcit de greix). Pel
múscul pectoral s'empra una escala de l'1 (múscul molt deprimit) al 3 (múscul
ben botit). El pes s'obté amb 0.1 g de detall pesant els ocells amb una bàscula
de precisió. El greix subcutani és molt important pels ocells migradors. Amb
poc temps, les aus poden acumular grans quantitats de greix entre les vísceres
i a sota la pell. Aquest greix fa les funcions de combustible i hidratació durant
el viatge. Quan se'ls esgota, i depenent de l'estratègia migratòria de cada
espècie, els ocells tornen a menjar a bastament fins que tornen a “omplir el
dipòsit”. Les taules següents mostren els valors mitjans d'aquests paràmetres
de les principals espècies.
Taula 4.- Mitjana primaveral dels paràmetres definidors de la condició física.
ESPÈCIE

Teixidor (n=8)
Boscarla de canyar (n=17)
Boscarla dels joncs (n=4)
Tallarol gros (n=16)
Tallareta vulgar (n=23)
Tallarol de casquet (n=227)
Mosquiter de passa (n=60)
Rossinyol comú (n=56)
Mastegatatxes (n=34)
Cotxa cua-roja (n=23)

GREIX

MÚSCUL

3.7
3.1
3.1
3.0
2.6
2.5
1.8
1.6
1.4
1.4

2.7
2.0
2.0
2.9
2.2
2.4
1.9
2.1
2.1
1.9

PES g

10.1
11.5
11.4
18.4
13.3
16.6
7.9
20.3
11.4
14.1

Taula 5.- Mitjana tardoral dels paràmetres definidors de la condició física.
ESPÈCIE

Tallarol de casquet (n=67)
Boscarla de canyar (n=33)
Mosquiter comú (n=215)
Pit-roig (n=56)
Tord comú (n=31)
24

GREIX

MÚSCUL

3.6
2.6
1.9
1.7
1.4

2.5
2.0
2.3
2.6
1.4

PES g

17.8
11.7
7.0
16.6
68.6
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PARADA I FONDA
Com es comenta a la pàgina anterior, els ocells migradors solen emmagatzemar
greix per tal de tenir reserves d'energia i d'aigua al llarg del viatge. L'anellament
permet controlar l'evolució de la condició física dels ocells de pas, sobretot
pel que fa a l'augment de greix i, conseqüentment, de pes. A les campanyes
de migració, del Segre i d'arreu, és comú que s'anellin ocells d'espècies
migradores sense gens de greix, o molt poc, i al cap de pocs dies es comprova,
en controlar-los, que aquests mateixos ocells han acumulat força greix i han
guanyat pes. L'estada màxima observada d'ocells migradors acumulant greix
al riu ha estat de 15 dies durant el pas de tardor.
Taula 6.- Valors màxims d'increments de greix i pes.
ESPÈCIE

Mastegatatxes
Boscarla de canyar
Boscarla de canyar
Boscarla de canyar
Mosquiter comú
Mastegatatxes
Mosquiter comú
Boscarla de canyar

PES EN
ANELLAR-LO

PES EN
CONTROLAR-LO

AUGMENT

DIES
TRANSCORREGUTS

12.3 g
12.0 g
11.4 g
11.3 g
6.8 g
15.7 g
7.9 g
12.3 g

19.2 g
17.8 g
17.1 g
16.2 g
9.0 g
17.5 g
9.3 g
13.5 g

6.9 g
5.8 g
5.7 g
4.9 g
2.2 g
1.8 g
1.4 g
1.2 g

5
13
12
9
4
2
4
2

Figura 17.- Valors extrems de greix, a partir
dels estàndars d'anellament de l'ICO.

greix subcutani
a la part superior
del pit
múscul pectoral

Depressió furcular:
Sense greix/traça molt fina
Abdomen: Sense greix

Músculs totalment
coberts
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ÚS DE L'HÀBITAT
Com s'ha vist fins ara, les campanyes del Segre han aportat informació sobre
la comunitat d'ocells migradors que viatgen per aquest fons de vall pirinenc,
sobre el seu calendari de pas i la seva condició física. Algunes de les espècies
anellades no s'havien vist mai abans al riu, i l'anellament ha servit per detectarles. Són espècies de plomatge i hàbits discrets, que sovint passen
desapercebudes als ulls i oïdes dels ornitòlegs. L'estudi any rere any dels ocells
que hi ha a les arbredes i canyars del riu també ha permès conèixer com
aprofiten aquests ambients i deduir la importància que tenen per a ells. És el
que s'anomena l'estudi de l'ús de l'hàbitat. Per tractar aquest tema ens
fonamentem en l'observació directa i en les dades que es desprenen de
l'anellament.
El principal ús que fa de la vegetació de ribera la comunitat d'ocells del riu,
migradors o no, és la recerca d'aliment. Els arbres i arbustos caducifolis que
hi trobem (glops, salzes, verns, sargues, vimeteres, gatells, etc), i les formacions
de bogues acullen grans quantitats d'invertebrats en tots els seus estadis de
desenvolupament que són consumits per una munió d'ocells insectívors. En
molt menor grau, al riu també hi ha fruits que
nodreixen les aus. El cas més clar que s'ha observat
és el lligam entre el tallarol de casquet i les móres
d'esbarzer.
Un segon ús de la vegetació de ribera és com a
lloc de nidificació. Al llarg dels anys, sobretot quan
els arbres no tenen fulles, s'han trobat alguns nius
als arbustos i arbres baixos de la zona estudiada.
Finalment, l'aprofitament de la vegetació de ribera
com a jóc s'ha demostrat baix, quan no inexistent.
S'ha provat de crear jócs d'oreneta comú, cuereta
groga i repicatalons, tres espècies que fora de
l'època de reproducció s'agrupen per dormir, però
sense cap mica d'èxit. Segurament, doncs, la
vegetació arbòria és molt menys atraient per
aquestes espècies que els canyissars i altres
formacions a l'hora d'ajocar-se de manera gregària,
durant la migració i la hivernada.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Des del seu començament, les campanyes d'anellament d'ocells de la Seu
han tingut un marcat caire social. Si bé la seva motivació principal era i és el
coneixement ornitològic, també és veritat que s'ha pretès atansar la ciutadania
urgellenca a la natura que té a tocar de casa, tan propera i sovint tan
desconeguda. Tot plegat s'ha concretat en dues activitats de participació
ciutadana: les visites de les escoles i les jornades de portes obertes.
Visites de les escoles
L'anellament d'ocells és una
activitat amb molt d'interès pedagògic. A part d'uns coneixements
específics sobre les aus i el seu
entorn, és ideal per potenciar la
sensibilitat vers la natura. Tenir els
ocells a la mà, acaronar-los, mirarlos els detalls del plomatge, els
colors, les formes, les mides, i
deixar-los anar té una càrrega
emocional i educativa molt
important. És per aquest motiu que
de bon principi es va creure en la
conveniència de proposar a les
escoles de la Seu de visitar l'estació
d'anellament. Perquè la visita fos
més profitosa, es va preparar un
dossier sobre el riu titulat Un riu
de vida. La visita s'ha adreçat als
cursos finals d'educació Primària,
això és 5è i 6è, és a dir, als nens i nenes que tenen 10-11 anys. Altres centres
educatius, com l'Escola de Capacitació Agrària del Pirineu i l'Institut Joan
Brudieu, també s'han interessat per l'activitat, i s'han atansat al riu per
aprendre d'ocells mitjançant l'anellament. Al llarg d'aquests anys, han estat
1.232 nois i noies que han tingut contacte amb els ocells mitjançant les
campanyes del Segre.
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El dossier Un riu de vida parla sobre els aprofitaments passats i actuals que
fem del Segre, sobre la seva riquesa natural i especialment sobre els ocells.
A continuació en reproduïm aquesta darrera part.
Figura 18.- Plana 1 del dossier dedicada als ocells.
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Figura 19.- Plana 2 del dossier dedicada als ocells.

Taula 7.- Nombre d’alumnes dels centres educatius que han visitat l’estació d’anellament.
LA SALLE

438
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VIVES

PAU
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INSTITUT
J. BRUDIEU

108
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PIRINEU
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DE LA SEU

90

8
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Jornades de portes obertes
A més de les visites d'escolars
i docents, s'ha volgut que tota la
població urgellenca pogués
gaudir del contacte amb la natura
del riu, i especialment dels ocells.
Amb aquesta intenció, s'ha
celebrat gairebé cada any una o
dues jornades de portes obertes,
o jornades de caràcter divulgatiu.
A la tardor, aquesta diada s'ha
emmarcat dins dels actes de
celebració del Dia Mundial dels
Ocells, el primer cap de setmana
d'octubre. Cartells i anuncis
radiofònics i a la premsa local
n'han donat coneixement. La
participació ciutadana ha estat
desigual segons els anys, però
en general força quantiosa i molt
positiva. Públic de tot tipus s'ha
atansat als llocs d'anellament,
però sobretot és una activitat que
atrau famílies amb canalla petita.
Durant la visita s'han donat
explicacions sobre l'anellament,
les seves aplicacions, els
resultats més interessants que
se n'obtenen i el medi natural
fluvial. En total, han participat
d'aquestes jornades unes 470
persones, entre xics i grans, i la
valoració que se'n fa és altament
positiva.

30
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RECULL DE PREMSA
Els mitjans de comunicació locals
i nacionals s'han fet ressò de les
edicions de les campanyes
d'anellament, així com dels seus
principals resultats. Emissores de
televisió com TV3, TV Pirineus i TVE
Catalunya han emès notícies i
reportatges sobre les campanyes
de la Seu.
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CONSIDERACIÓ FINAL
Heus ací el que ha donat de si fins ara l'anellament d'ocells a la Seu d'Urgell.
Han estat 15 campanyes durant 10 anys en què s'han obtingut uns
coneixements ornitològics inèdits fins ara al nostre país. A més, s'ha aconseguit
que la gent de la Seu tingui més present la riquesa natural del riu Segre, el
sistema natural més proper i divers que tenim els urgellencs i urgellenques.
Descriure la importància migratològica del riu Segre al seu tram alt i difondre
l'interès per la natura en general, i per als ocells en concret, eren els principals
objectius d'aquesta escomesa.
Els resultats que es mostren en aquest document palesen la importància
dels fons de vall pirinencs com a corredors migratoris. És evident que
l'anellament només detecta una fracció del que passa realment, però aquesta
fracció ja és prou interessant i dóna prou informació per continuar-hi dedicant
esforços de tot tipus.
A més de l'interès científic i social, les campanyes d'anellament d'ocells del
Segre a la Seu tenen un interès de cara a la gestió del riu. No podem oblidar
que aquí el Segre està canalitzat, com a conseqüència dels aiguats que l'any
1982 (enguany fa 25 anys), van afectar greument la nostra ribera. Aquesta
condició de riu domesticat no ha de voler dir tenir un riu erm, pelat i sense
gaire vida. La gestió continuada i amb criteris favorables a la biodiversitat
garantiria la doble condició del nostre tram de Segre: seguretat en cas d'aiguats
i naturalitat pròpia d'un riu de muntanya. Queda clar, amb el que s'ha exposat,
que la vegetació de ribera té un paper cabdal per a la comunitat d'ocells que
migren resseguint el riu. Paisatgísticament, a més, dóna naturalitat, i fins i
tot una mica de salvatgia, a l'entorn fluvial.
Però la Seu encara pot anar més enllà pel que fa a l'estudi, la conservació i
el gaudi de la natura, i dels ocells especialment. Cada cop hi ha més persones,
pròpies i forànies, que s'interessen pels ocells, que els observen, que els
estudien, que els fan el centre del seu temps lliure o que hi troben un motiu
pedagògic. Tenim un patrimoni natural a l'abast, només cal atansar-nos-hi,
facilitar-hi l'accés, físic i intel·lectual, per adonar-nos com pot arribar a captivar
mirar un bernat pescaire pescant, una àliga marcenca fent l'aleta, un blauet
parat en una branca, el cant potent del rossinyol a primera hora del matí, un
estol de fredelugues reposant sobre la neu, un picot treballant la fusta d'un
arbre o les acrobàcies d'un mosquiter cercant menjar a les branques primes
d'un salze. Tot això i molt més a tocar de casa, al Segre, a la Seu.
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