
Cada any es produeix un dels fenòmens més interessants 
i espectaculars de la natura: la migració dels ocells. És un 
viatge cap al sud a la tardor i cap al nord a la primavera. 
Des de sempre, les anades i vingudes d’orenetes, 
rossinyols, cucuts, oriols i moltes altres espècies, han 
atret l’atenció de la gent. Ara en sabem moltes coses, 
però encara ens en queden moltes per saber.

S’engega
la migració

natura

A l’hemisferi nord, a final d’estiu, milions 
d’ocells es preparen per realitzar una 

de les proeses més grans del món animal. 
L’escurçament de les hores de llum i la da-
vallada, encara suau però perceptible, de les 
temperatures activen una producció hormo-
nal que els mou a menjar tant com poden, 
mudar el plomatge si escau i, en algunes 
espècies, agrupar-se. L’aliment es transfor-
ma molt de pressa en reserves de greix que 
s’emmagatzema al pit i a l’abdomen. El plo-

Molts ocells emmagatzemen greix a sota la pell 
per tenir reserves durant la migració, com la 
boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus).



Natura 33

matge gastat es canvia per un de nou que 
faci el vol tan eficient com sigui possible. La 
vida social aporta aprenentatges i protecció. 
Tot està a punt, doncs, per iniciar la migració 
de tardor, és a dir el desplaçament regular 
de tota o una part significativa de la població 
d’una espècie cap a latituds més meridio-
nals per passar-hi l’hivern. Uns mesos més 
tard, si s’ha sobreviscut, s’emprendrà el 
viatge de tornada per reproduir-se a les la-
tituds d’origen, més septentrionals. Serà el 
que anomenem la migració de primavera. 
Aquests desplaçaments de tardor són de 
centenars de quilòmetres per a les espècies 
que viatgen menys, i d’uns quants milers per 
a les de llarga distància. Però això només 
és l’anada. Després caldrà afegir-hi els ma-
teixos de tornada!     

Sovint es pensa que allò que provoca que les 
aus migrin és l’arribada del fred. Ho és, però 
de manera indirecta, perquè en realitat és la 
disminució d’aliment la força que mou les es-
pècies a desplaçar-se a llocs on n’hi hagi més. 
La migració és, per tant, una estratègia de su-
pervivència. Si a casa se’ns acaba el menjar, 
n’anem a buscar a un altre lloc. Però si apareix 
una font d’aliment estable i previsible, el com-
portament migratori s’altera fins al punt que pot 
arribar a desaparèixer. Les cigonyes blanques 
de la plana de Lleida l’han trobada en un gran 
abocador, i per això ara n’hi ha tot l’any. Hem 
de tenir present que les aus, com nosaltres, 
són uns vertebrats que regulen la temperatura 
del seu cos. Per tant, si tinguessin prou menjar 

per sobreviure durant els mesos d’escassetat, 
no els caldria fer un viatge com el que fan. La 
disminució o fins i tot la mancança absoluta 
de menjar té a veure amb factors climàtics, 
esclar, sobretot amb la temperatura. Per això 
dèiem que el fred hi influïa però indirectament. 
Ho entendrem de seguida si pensem en els 
milions i milions de mosquits i altres petits in-
sectes voladors que a la primavera i a l’estiu 
nodreixen la població europea de falciots ne-
gres, per exemple. A la tardor pocs en queden, 
i a l’hivern encara menys. Què els tocarà fer 
als incansables falciots? Doncs cap altra cosa 
que volar fins a latituds on n’hi hagi prou per 
sustentar-los durant uns quants mesos. Així 
doncs, per intuir si una espècie és migradora 
o no, el primer que hem d’esbrinar és de què 
s’alimenta. En funció d’això podrem deduir si és 
una au viatgera. Espècies com el gaig o la gar-
sa, amb una dieta molt variada que inclou fruita, 
insectes, pollets, cucs, llavors, etc, troben men-
jar tot l’any al seu territori i per això no migren.

Hi ha moltes espècies d’ànecs migradors, 
com el xarrasclet (Anas querquedula). Al Piri-
neu, els seus costums aquàtics els fan migrar 
resseguint els principals rius. 

El falciot negre (Apus apus) viu sempre en 
estols, tant quan cria com quan migra.

Pot sorprendre que 
hi hagi rapinyaires mi-
gradors, com l’àliga 
marcenca (Circaetus ga-
llicus). Però ho entendrem si 
sabem què mengen. La mar-
cenca s’alimenta de serps.
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cies a mètodes de marcatge individual com 
l’anellament, s’ha sabut que hi ha ocells 
d’aiguamoll que volen de Sibèria a l’Ebre en 
tan sols 4 dies. Fan un viatge sense esca-
les, tot d’una tirada. Al delta hi fan parada i 
fonda per refer-se del gran esforç realitzat. 
Un altre mètode de seguiment i estudi de 
les migracions és el marcatge d’ocells amb 
aparells gps. Amb aquesta tecnologia se 
sap ben bé per on passen i les distàncies 
recorregudes cada dia. 
A Catalunya, el litoral és on s’ha estudiat 
més el fenomen de la migració. Però això no 
vol pas dir que per l’interior no n’hi hagi. Per 
aquí, al Pirineu, passa una de les principals 
rutes migratòries continentals. Les nostres 
muntanyes representen una barrera per a les 
espècies més petites. Per travessar la serra-
lada, els moixons busquen els colls. Per a les 

Com en qualsevol viatge, la migració suscita 
tot d’interrogants: per on passen?, com sa-
ben la ruta a seguir?, quant triguen?, viatgen 
de dia o de nit?, sols o en grup?, mengen o 
viatgen en dejú?,... Tot el que ens puguem 
plantejar sobre els nostres desplaçaments, 
també podem preguntar-nos-ho en relació a 
les migracions. A grans trets, les respostes 
us les donem a continuació.
Per començar, cal dir que el món de les aus 
és tan gran i divers que hi ha migracions per 
a tots els gustos. Hi ha espècies que viat-
gen soles, d’altres en estols, algunes només 
volen de dia, d’altres de nit i d’altres de nit i 
de dia. N’hi ha que van fent etapes diàries, 
mentre que algunes fan volades de mils de 
quilòmetres sense aturar-se, volant contínua-
ment durant uns quants dies seguits. 

L’orientació és un dels factors relacionats 
amb la migració que resulta més sorpre-
nent. S’han fet molts estudis sobre com 
s’orienten les aus, i s’ha descobert que, se-
gons l’espècie, són capaces de detectar les 
diferències latitudinals del camp magnètic 
terrestre, d’interpretar les constel·lacions 
i de recordar punts de referència geo-
gràfics. Són com brúixoles vivents amb un 
sistema de navegació espectacular. Grà-

La cotxa blava (Luscinia svecica) és una 
espècie migradora que va fent parades per 
alimentar-se tot sovint mentre viatja.

Les anelles porten inscrit un codi alfa-
numèric que identifica individualment 
els ocells. D’aquesta manera, si se’ls 

recupera s’obtenen moltes dades: 
quant viuen, d’on a on van, 

per on passen,...

Mitjançant les tècniques d’anellament es poden 
detectar espècies de presència molt estranya al 
nostre país, com aquest repicatalons petit (Embe-
riza pusilla) anellat a la Seu d’Urgell l’any 2000.
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grans aus planadores, com ara cigonyes i ra-
pinyaires, en canvi, la travessa del Pirineu sol 
ser més fàcil: poden enlairar-se i acabar so-
brevolant les muntanyes. Però com que l’aire 
s’escalfa amb la llum del sol, només viatgen 
de dia. A vol d’ocell, les valls pirinenques són 
un excel·lent punt de referència. I un bon lloc 
on aturar-se a reposar i menjar. A la tardor, 
si sobrevolem el Segre o la Noguera Pallare-
sa cap al sud arribarem a l’Ebre, i d’allà a la 
costa, i si continuem avall farem cap a l’estret 
de Gibraltar i saltarem a l’Àfrica, que és on 
passen l’hivern moltes espècies que crien a 
Europa, tot i que algunes es queden al sud de 
la península Ibèrica. A les nostres comarques 
hi ha bons llocs per observar la migració. A la 
Cerdanya, la bassa de Sanavastre i les bas-
ses de Gallissà. A l’Alt Urgell, la ribera de la 
Seu i el mirador de rapinyaires de turó Galli-
ner. I al Pallars Sobirà, la mollera d’Escalarre 
i la ribera de Sort.

Text i fotos: Jordi Dalmau i Ausàs
AUBÈRRIA

El mirador de turó Galliner, al Parc Natu-
ral del Cadí-Moixeró, és un equipament 
concebut per a l’observació de rapinyai-
res migradors, i alhora ofereix unes vistes 
excepcionals. Autor: Carlos Guàrdia.

Gràcies a la diversitat d’espècies que tenim, als 
equipaments ornitològics i a publicacions divul-
gatives, al Pirineu cada vegada hi ha més gent 
aficionada als ocells.

La mollera d’Escalarre forma part del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu i és una de les 
principals zones humides de les nostres 
comarques. Des dels aguaits que hi ha es 
poden veure ocells aquàtics amb facilitat, 
sobretot a la tardor i a la primavera.


