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LA TRAVESSA AÈRIA
DELS PIRINEUS
Tradicionalment, els estudis sobre les migracions de les
aus s’han desenvolupat en zones litorals, aiguamolls
o en llocs amb una densitat d’ornitòlegs important.
Les espècies més estudiades, per tant, són les més
representatives d’aquells ambients. El Principat
d’Andorra no compleix cap d’aquestes premisses. Així
doncs, la mancança de coneixements migratològics
pirinencs fou, ja fa una dècada, l’estímul que ens portà
a plantejar al Departament de Patrimoni Natural del
Govern d’Andorra la recerca que aquí presentem.
Text i fotos: Jordi Dalmau i Ausàs-BIOCOM SL
i Jordi Nicolau i Vila-BIOCOM SL (biocom@andorra.ad)

Què, qui, com
Si als Pirineus s’han fet pocs estudis sobre les migracions de les
aus, al nostre país se n’havien
fet, en aquell moment, encara
menys. La proposta, doncs, era
original i amb un notable interès
científic a escala regional.
Amb aquests precedents, l’any
2003 es va iniciar a Andorra un
programa de seguiment amb
la intenció d’obtenir informa-
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ESTOL DE TUDONS
MIGRANT PEL PORT
D’INCLES.

ció sobre la migració de tardor
d’ocells als Pirineus. Es va triar
d’estudiar la migració de tardor, i
no la de primavera, per les raons
següents:
· Un nombre d’individus més
elevat de totes les espècies
(adults + joves de l’any).
· Experiència d’altres estudis en
indrets propers.
· Accessibilitat i seguretat garantida (especialment pensant en
la neu i les allaus).

Concretament, es pretenia
identificar les espècies d’aus i la
quantitat d’individus per espècie
que creuaven el territori andorrà
per un port de muntanya. Per
assolir aquestes fites, es va
determinar un lloc escaient i un
mètode tan fiable i econòmic com
fos possible. Es així que vàrem
dissenyar i implementar el programa MIGRAPÀS (paraula composta
a partir dels conceptes migració,
passeriformes i lloc de pas). Des

d’aleshores, cada any s’ha fet una
edició de l’estudi. El volum de dades obtingut en complir-se el desè
aniversari el fa mereixedor d’un
lloc en aquesta revista. Aquest article, doncs, vol donar a conèixer
la importància migratològica del
Principat d’Andorra en el context
pirinenc, i vol ser un retorn en
forma de dades i coneixement per
a la societat de la inversió pública
destinada a investigar la migració
d’ocells al país.
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ELS RESULTATS

DIVERSITAT D’ESPÈCIES
QUE MIGREN PER ANDORRA
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El conjunt d’informació
obtinguda al llarg de les
10 edicions del programa
és molt important.
Els resultats es poden
agrupar en tres calaixos
de dades: diversitat,
quantitat i fenologia.

S’han identificat 73 tàxons d’aus migradores. D’aquests, 57 corresponen a espècies de
diversos ordres, d’entre els quals destaquen els
passeriformes (moixons) i els accipitriformes
(rapinyaires diürns no falcònids). El conjunt es
completa amb pelecaniformes (corbs marins), ciconiformes (cigonyes i afins), lariformes (gavines
i gavians) i columbiformes (tudons i afins).
Entre les 57 espècies censades al port
d’Incles, n’hi ha de comunes com l’oreneta
comuna (Hirundo rustica), l’estornell vulgar
(Sturnus vulgaris), el pinsà comú (Fringilla
coelebs), la cadernera (Carduelis carduelis) i el
passerell (Carduelis cannabina); i també n’hi
ha de rares (si més no al Principat d’Andorra),
com per exemple l’àliga pescadora (Pandion
haliaetus), l’arpella pàl·lida (Circus cyaneus),
el pela-roques (Tichodroma muraria), el
pinsà mec (Fringilla montifringilla) i el durbec
(Coccothraustes coccothraustes).
Finalment, les 10 campanyes han permès
detectar dues espècies noves per a l’avifauna
andorrana. Són l’arpella pàl·lida russa (Circus
macrourus) i el passerell golanegre (Carduelis
flammea).

57 espècies de
diversos ordres
ELS RECOMPTES VISUALS D’OCELLS
MIGRADORS ES FAN A ULL NU O BÉ AMB
L’AJUT DE PRISMÀTICS. A LA IMATGE, EL
COAUTOR DE L’ARTICLE, JORDI DALMAU,
OBSERVA EL PAS D’OCELLS AL PORT D’INCLES.

Un lloc especial
Una característica molt
rellevant de la geografia de
muntanya és la presència dels
colls i les valls. Els colls, ports,
collades o portells han estat
transitats des de sempre pels
humans i per la fauna. En ser
els punts més baixos de les
carenes, comporten un estalvi
energètic important a l’hora
de travessar d’una vall a una
altra. Les valls, al seu torn,
actuen com a passadissos
que canalitzen els fluxos de
persones i animals. En el
nostre context muntanyenc, els

73 TÀXONS
D’AUS
MIGRADORES

2 espècies
noves

16 espècies pelecaniformes,
ciconiformes, lariformes i columbiformes

colls de muntanya són un camp
de proves magnífic per estudiar
el tema que ens ocupa. Així
doncs, per aconseguir els
objectius de recerca plantejats,
es va triar un port que tingués
les característiques següents:
· Accessibilitat fàcil, segura i
relativament ràpida.
· Ubicació estratègica.
· Altitud mínima.
La tria del lloc d’estudi ens va
conduir a centrar-nos en el port
d’Incles o port de Fontargent,
a la parròquia de Canillo. A
aquest port s’hi accedeix a peu

des de la capçalera de la vall
d’Incles (pont de la Baladosa)
en una hora de camí, o menys,
i sense dificultats tècniques. És
a la carena axial del Principat
d’Andorra, és a dir, separa el
vessant sud del vessant nord.
Aquest fet el converteix, a la

ESQUERRA: A LA CARA
NORD DEL PORT D’INCLES,
JA EN TERRITORI OCCITÀ,
HI HA ELS ESTANYS DE
FONTARGENT.
DRETA: CARA SUD DEL PORT
D’INCLES VISTA DES DEL
PLANELL DE MANEGOR.
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QUANTITAT D’OCELLS QUE
CREUEN EL PORT D’INCLES

LA COMUNITAT D’OCELLS QUE MIGREN PELS PORTS DE MUNTANYA ÉS MOLT MÉS DIVERSA DEL QUE HOM
PODRIA ESPERAR-SE, AMB ESPÈCIES TAN DIFERENTS ENTRE SI COM EL CORB MARÍ GROS (PHALACROCORAX
CARBO) I LA CADERNERA (CARDUELIS CARDUELIS). A LA DARRERA EDICIÓ DE L’ESTUDI ES VA VEURE UNA
ESPÈCIE CONSIDERADA UNA RARESA A NIVELL EUROPEU: L’ARPELLA PÀL·LIDA RUSSA (CIRCUS MACROURUS).
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Xifres aproximades

Punts de mostra

Repartiment per espècie

Aquest resultat és, possiblement, el que més crida
l’atenció del nostre estudi
per la magnitud de les xifres
obtingudes, ja que al llarg de
les 10 edicions hem comptat 153.200 ocells creuant
el port d’Incles. Això dóna
una mitjana de 15.320
ocells anyals. Aquestes xifres són fruit del comptatge
exacte de molts individus,
però també de l’estima de
moltíssims més. La raó
d’aquesta inexactitud s’explica per la impossibilitat de
precisar el total d’exemplars
que conformen molts estols
de passeriformes que creuen el port en pocs segons.
A això cal afegir-hi sovint
unes condicions ambientals
que encara dificulten més
el recompte dels estols,
com són el vent, el fred, la
nuvolositat o, per contra,
l’absència total de núvols.

Si tenim en compte que
a cada edició de l’estudi
hem mostrejat el port
durant només 10 dies,
podem deduir que el total
real d’aus migradores que
cada tardor creuen el port
d’Incles és molt superior.
Si, a més, tenim en compte que no sols n’entren per
aquest port, sinó que se
sap que també ho fan per
altres de la zona axial de la
serralada (port d’Arinsal, port de Siguer i port
d’Envalira com a mínim),
el volum anyal d’ocells
migradors que a final
d’estiu i a la tardor creuen
el Principat d’Andorra esdevé, amb tota seguretat,
de l’ordre de centenars de
milers d’individus.

Tornant a les xifres obtingudes, el repartiment
d’exemplars per espècie és molt diferent. Hi ha espècies escasses que representen un percentatge ínfim
del total absolut. És el cas del bernat pescaire (Ardea
cinerea), la cuereta groga (Motacilla flava), l’alosa
(Alauda arvensis), el pit-roig (Erithacus rubecula) i el
gratapalles (Emberiza cirlus). A l’altre costat hi trobem
espècies abundants, amb milers d’exemplars comptats en les 10 edicions de l’estudi, com per exemple el
tudó (Columba palumbus), la cuereta blanca (Motacilla
alba), l’oreneta cuablanca (Delichon urbicum) i el lluer
(Carduelis spinus). Finalment, hi ha l’espècie reina, la
que amb 124.957 individus representa el 81,5% del
total d’aus censades al port d’Incles, el pinsà comú.
Aquest fringíl·lid és el moixó més abundant durant els
mesos d’hivern a bona part de la península Ibèrica,
a causa de l’arribada d’una bona part de la població
europea. El pas de pinsans comuns pel port d’Incles
és espectacular els dies més intensos, amb una
freqüència d’un estol de desenes d’individus cada pocs
segons. Així, no és estrany assolir xifres com la que
representa el nostre rècord particular: poc més de
14.000 pinsans en un sol matí!

EL PINSÀ COMÚ (FRINGILLA COELEBS)
–AQUÍ UNA FEMELLA– ÉS, DE MOLT,
L’ESPÈCIE MÉS NOMBROSA DEL
TOTAL D’ESPÈCIES CENSADES AL
LLARG DELS 10 ANYS D’ESTUDI.

tardor, en una evident porta
d’entrada al nostre país per a
les aus migradores. Finalment,
també es compleix la darrera
de les condicions esmentades,
ja que és el port axial a menys
altitud d’Andorra, a només
2.262 msnm.

Amb els ulls clavats al cel
Al llarg de les 10 edicions del
MIGRAPÀS, la metodologia de
treball ha tingut algunes variacions. Sempre, però, sobre una
base metodològica comuna que
consistia en la identificació i el
comptatge dels exemplars que
creuaven el port d’Incles de nord
a sud. Les 7 primeres edicions
(2003-2009) es van portar a terme l’última dècada d’octubre. El
2010 i el 2011 es va fer un mes
abans, és a dir, l’última dècada
de setembre. La darrera edició
(2012) es va fer la primera dècada d’octubre. Aquests canvis de

153.200
OCELLS
COMPTATS

calendari responen a la intenció
de conèixer què passa pel port
d’Incles al llarg de tot el període
migratori. En totes les edicions,
les campanyes de seguiment
han estat de 10 dies tan consecutius com ha estat possible.
L’horari de treball de camp ha
estat de 4 hores matinals, entre
les 9 i les 13 h. La tasca de la
persona o les persones encarregades del treball de camp era
detectar els ocells que creuaven
el port de nord a sud, identificar-ne les espècie en la mesura
que fos possible i, en el cas dels
estols, estimar-ne la quantitat

81,5%
124.957
pinsà comú
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CALENDARI DE PAS O
FENOLOGIA DE LA MIGRACIÓ
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Com ja hem comentat, la
mostra de 10 dies anyals revela
ben bé només una fracció del
pas migratori. Però no sols pel
que fa al volum global d’ocells,
sinó també al total per espècie.
Malgrat aquesta limitació, les
dades obtingudes al llarg dels
anys han permès dibuixar uns
patrons migratoris generals i
específics força consistents.
Així doncs, hem observat que
la quantitat diària de passeriformes migradors decreix a
mesura que avança el matí. Les
primeres hores del dia són les
de més trànsit. Aquest grup ornític està compost per espècies
de vol batut constant que solen
aturar-se cada dia a descansar
i alimentar-se. És possible que
dediquin la primera part de la
jornada a viatjar i la resta del
dia a recuperar forces. En el cas
dels accipitriformes la tendència diària és l’oposada, és
a dir, que se’n veuen més com
més avança el matí. L’explicació
la trobem en la seva estratègia
de vol: guanyar alçada amb l’aire
calent i planejar fins a trobar un
altre corrent ascendent d’aire.
Com que el sol escalfa més al
migdia, és lògic que sigui aleshores que se’n vegin més.

En l’àmbit estacional i específic,
hem observat que hi ha
espècies amb una fenologia
molt ben definida. Cal recordar
que la major part d’edicions de
l’estudi s’han fet a les acaballes
del mes d’octubre, dues a
final de setembre i només una
a començament d’octubre.
Malgrat aquesta desproporció
de les dates de mostreig, s’han
detectat alguns patrons molt
clars. Així doncs, per exemple,
el pas més intens de les
orenetes comuna i cuablanca
es produeix entre la segona
quinzena de setembre i la
primera d’octubre. També tenen
aquest caràcter primerenc
l’àliga marcenca (Circaetus
gallicus), l’aligot vesper (Pernis
apivorus) i les arpelles (Circus
sp.). D’altra banda, el pinsà
comú es concentra de manera
abassegadora durant la segona
quinzena d’octubre, com el
tudó, la cuereta blanca, la
cadernera, el passerell i el lluer.

LA DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES ESPÈCIES QUE MIGREN
A TRAVÉS DELS PIRINEUS ÉS ÀMPLIA I VARIADA. LES
ORENETES, COM LA CUABLANCA (DELICHON URBICUM),
PASSEN EN GRAN NOMBRE A LES ACABALLES DE
SETEMBRE. EL LLUER (CARDUELIS SPINUS), EN CANVI, HO FA
A FINAL DEL MES D’OCTUBRE.

LA DIFUSIÓ DELS ESTUDIS ÉS UNA EINA INTERESSANT
PER CREAR LLIGAMS ENTRE LA SOCIETAT I EL MEDI
NATURAL. A LA IMATGE, EL COAUTOR DE L’ARTICLE, JORDI
NICOLAU, FA UNA EXPLICACIÓ ORNITOLÒGICA A PERSONES
AFICIONADES ALS OCELLS.

d’individus que els componien.
Les observacions es feien a ull
nu i amb l’ajut de prismàtics.
Com a informació addicional,
també s’anotaven les condicions meteorològiques principals,
això és, temperatura, velocitat
i direcció del vent i nuvolositat.
Aquests paràmetres es mesuraven amb un termòmetre i un
anemòmetre, respectivament,
i amb l’observació directa. Tota
aquesta informació s’anotava
en intervals horaris. Acabada la
sessió, es reprenia el camí fins al
fons de la vall d’Incles i l’endemà
s’hi tornava.

UN GRAN EQUIP
Cal molta estima pels ocells per estar-se palplantat al mig del
port d’Incles comptant-ne estols. Cal molta afició per suportar
temperatures baixes i sensacions de fredor acusades a causa del vent
gelat. I cal, és clar, agrair molt la col·laboració a les persones que han
fet possible arribar a les 10 edicions d’aquest apassionant estudi:
Eduard Boldú, Ann Matschke, Agustí Martín, Lluís Miquel Martín, Sara
Orgué, Roger Sanmartí, Carles Ripoll, Xavier Romero, Núria Tomàs i
David Vallvé. A totes elles, moltes gràcies!

