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Introducció

L'objectiu de l'estudi és analitzar la comunitat d'aus presents als tarongerars
de la comarca de l'Horta Nord (València), a partir de les dades de 8 anys d'anellament
(1999-2006), en una estació d'esforç "constant". L'anellament s'ha fet en horts de
tarongers abandonats, situats en el terme de Massamagrell i de Rafalell i Vistabella
(València). Els horts estan situats a 1-3 km de la mar, per tant, estem parlant d'un espai
situat a la zona costanera del País Valencià ( 39.34 N  00.19  W ). Encara que predominen
els tarongers, també hi ha camps dedicats al conreu d’hortalisses.
 

Per capturar els ocells s'han utilitzat 2 xarxes japoneses de 18m. Estes han estat
actives  2-2,5 hores des de l'eixida del sol (durant el darrer mig any s'ha incrementat a 4-5
hores).
Cada any s'han fet unes 30-40 sessions d'anellament  per cobrir tots els mesos.

Durant estos 8 anys s'han anellat 3.339 ocells, pertanyents a 47 espècies.

(Al final de l'estudi hi ha una taula amb el nom dels ocells: el nom científic, els
símbols de les gràfiques, el nom valencià i el nom castellà).

Diversitat ornitològica al tarongerar

L'observador de la naturalesa  sap que els diversos ecosistemes no són espais aïllats
i tancats. Al llarg de l'any comprova que hi ha una diferent varietat d'espècies, a causa de
la presència o absència d'espècies migrants. S'han anellat 47 espècies distintes en estos 8
anys. En la gràfica comptabilitzem el nombre d'espècies anellades mensualment, per tal de
constatar la variació anual.

0

5

10

15

20

25

30

Gn
18

Fb
18

Mr
16

Ab
27

Mg
26

Jn
15

Jl 
19

Ag
20

St
25

Oc
22

Nv
20

Ds
19

Espècies



De la gràfica podem deduir:

- els mesos d’abril-maig i setembre-octubre són els de més diversitat. Fins a 12
espècies més en relació al mes més "pobre", juny. Açò es deu, majoritàriament,
al pas dels migrants transaharians (11 espècies).

- juny és el de menys diversitat. És el mes on coincidixen els residents i els pocs
nidificants que vénen a l'Horta.

Estatus de les espècies

Els ocells  anellats als tarongers els podem classificar en les següents
categories: resident, migrant, nidificant, hivernant i visitant. Les espècies nidificants i
hivernants apareixeran també en la categoria de migrants, ja que una bona part d’individus
migren per la nostra zona per a nidificar o hivernar en altres zones. Considerem com a aus
exclusivament nidificants les presents a la zona de juny a juliol i com a hivernants les de
desembre a febrer.

- resident:   estan presents tot l'any. Són 13 espècies: cadernera, verderol,
trist, sit golanegre, cogullada, botxí, totestiu, teuladí, teuladí serrà,
gafarró, busquereta capnegra, merla, puput.

- migrant:    només presents durant les migracions, o nidificants i hivernants
 en migració. Hi ha 15 espècies exclusivament migrants: corrotxí,
 titeta d'hivern, blanqueta, formiguer, xitxarra pintada, pit-blau,
 abellerol, cua-roja reial, mosquiter pàl.lid, mosquiter de passa,
 bitxac rogenc, busquereta mosquitera, busquereta de garriga,
 busquereta d'esbarzer, tórtora, rossinyol bord, cruixidell.
 Més les 9 nidificants i les 8 hivernants. En total 32 espècies.

- nidificant:   crien ací. Són 9 espècies: rossinyol, busqueta vulgar,
                      menjamosques gris, capsot, formiguer, tórtora, falcia, oronell,

  oroneta.
  Les 6 primeres crien als camps. Les altres crien als pobles dels
  voltants.

- hivernant : hivernen ací. Són 8 espècies: pit-roig, pinsà,cua-roja ,
  mosquiter comú, cagamànecs, busquereta de capell,
  busquereta cuallarga, tord.

- visitant:      espècie dispersada des de zones pròximes. Són 2 espècies:
  teuladí de canyar, cueta groga.



Importància quantitativa de cada estatus

     Total captures

Podem concloure el següent:

-    els dos estatus més abundants són els residents i els migrants. Que els residents
siguen els més capturats és d'allò més normal, ja que estan presents tot l'any. I que
els migrants igualen els residents indica que els tarongerars són molt importants,
com a àrea de descans i alimentació, per a les espècies en la seua migració.

- la zona té una importància moderada com a espai d'hivernada.

- i una importància moderada/escasa com a espai de nidificació

Fenologia de cada estatus   ( època en què estan presents, quantitat ...)
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Encara que més avant comentarem la fenologia de cada estatus per separat, de
la gràfica podem destacar:

-    el pic de captures de migrants al setembre-novembre.   

- la migració postnupcial o de tardor és més important quantitativament
que la prenupcial o de primavera.

            -    el pic de captures de residents al maig-juliol , ja que els polls abandonen el niu.

Distribució mensual d'anellaments

En el gràfic següent s'observa que el màxim de captures es produïx entre
els mesos d'abril-maig i setembre-novembre.

A l'abril-maig  és quan coincidix la migració prenupcial amb l'aparició dels
primers joves de les espècies residents (sobretot del gafarró i la merla).

I al setembre-novembre, és quan es  produïx el gruix de la migració postnupcial,
que és més abundant que la prenupcial.

Els mesos d'hivern (desembre a febrer) són els de menys captures. És quan hi ha
menys "moviment" d'ocells als tarongers.
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Espècies més anellades

Les 10 espècies més anellades han estat les següents:

Espècie Captures Estatus
Gafarró 697 Resident
Mosquiter comú 610 Migrant-Hivernant
Busquereta de capell 327 Migrant-Hivernant
Merla 319 Resident
Busquereta de garriga 192 Migrant
Mosquiter de passa 173 Migrant
Busquereta capnegra 117 Resident
Rossinyol 114 Migrant-Nidificant
Pit-roig 108 Migrant-Hivernant
Totestiu 93 Resident

Recuperacions

Durant este periode s'han fet 3 recuperacions estrangeres:

1 busquereta de capell  anellada a Alemanya el 25-09-1999 i recuperada ací el
  11-03-2001, als 533 dies i a una distància de 1347 Km.

1 busquereta de capell  anellada a Bèlgica el 25-09-2005 i recuperada ací el
  23-10-2005, als 28 dies i a una distància de 1353 Km.

1 pit-blau                      anellat a Bèlgica el 10-09-2006 i recuperat ací el
  09-10-2006, als 29 dies i a una distància de 1299 Km.



Anellaments anuals

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Acrocephalus scirpaceus 14 6 10 13 7 5 7 9
Anthus pratensis -- -- 1 -- -- -- -- --
Apus apus -- -- -- -- -- -- 1 --
Carduelis carduelis 11 11 18 19 5 14 11 2
Carduelis chloris 5 4 2 6 3 2 9 8
Cettia cetti -- -- -- 1 -- 1 -- --
Cisticola juncidis -- -- -- -- 1 -- -- --
Delichon urbica 2 -- -- -- -- -- -- --
Emberiza cirlus 8 2 2 6 -- 2 9 9
Emberiza schoeniclus -- -- -- -- -- 2 1 1
Erithacus rubecula 7 10 11 7 11 18 17 27
Ficedula hypoleuca 3 3 3 1 2 4 3 --
Fringilla coelebs -- -- -- 1 1 4 11 6
Galerida cristata -- -- -- -- -- -- -- 2
Hippolais polyglotta 13 6 5 4 1 1 6 --
Hirundo rustica 6 3 -- 2 -- -- 3 1
Jynx torquilla 2 -- 1 1 -- -- 1 1
Lanius meridionalis 1 -- 1 -- -- -- -- 3
Lanius senator 3 -- 1 -- -- -- 1 2
Locustella naevia -- -- 1 1 -- -- -- --
Luscinia megarhynchos 37 11 22 16 8 4 12 4
Luscinia svecica -- -- -- 1 2 -- -- 1
Merops apiaster -- -- -- -- -- -- -- 1
Miliaria calandra 1 -- -- -- -- -- 1 --
Mottacilla flava -- -- 1 -- -- -- -- --
Muscicapa striata 11 2 6 4 -- 2 4 5
Parus major 11 14 11 11 9 17 12 8
Passer domesticus -- 1 9 18 7 6 22 30
passer montanus -- -- -- 1 -- 1 -- 1
Phoenicurus ochuros -- -- 1 2 -- -- 1 --
Phoenicurus phoenicurus -- 2 1 -- 1 4 2 1
Phylloscopus bonelli -- -- 1 -- -- 1 -- --
Phylloscopus collybita 1 17 44 70 41 61 132 244
Phylloscopus trochilus 8 19 11 25 6 6 28 70
Saxicola rubetra -- 1 -- 1 -- -- -- --
Saxicola torquata -- -- -- -- -- 2 1 1
Serinus serinus 44 18 178 145 61 98 91 62
Streptopelia turtur 1 -- -- -- -- -- 3 --
Sylvia atricapilla 17 14 31 51 51 40 55 68
Sylvia borin 1 2 2 4 2 1 1 6
Sylvia cantillans 17 15 23 16 10 4 13 94
Sylvia communis -- 4 -- 3 -- -- 1 5
Sylvia melanocephala 6 20 21 7 5 14 21 23
Sylvia undata -- -- -- 1 -- 1 1 --
Turdus merula -- 25 42 77 43 44 52 36
Turdus philomelos -- -- -- 1 2 -- -- --
Upupa epops 5 3 3 2 1 1 3 3
Total 235 213 463 518 280 360 536 734

Nota: l'any 1999 es varen amollar tots els Turdus merula



Taula de noms

valencià castellà científic símbol
abellerol abejaruco merops apiaster Map
bitxac rogenc tarabilla norteña saxicola rubetra Sru
blanqueta papamoscas cerrojilloficedula hypoleuca Fhy
botxí alcaudón ibérico lanius meridionalis Lam
busquereta capnegra curruca cabecinegra sylvia melanocephala Sme
busquereta cuallarga curruca rabilarga sylvia undata Sun
busquereta d'esbarzer curruca zarcera sylvia communis Sco
busquereta de capell curruca capirotada sylvia atricapilla Sat
busquereta de garriga curruca carrasqueña sylvia cantillans Sca
busquereta mosquiteracurruca mosquitera sylvia borin Sbo
busqueta vulgar zarcero común hippolais polyglotta Hpo
cadernera jilguero carduelis carduelis Car
Cagamànecs / bitxac tarabilla común saxicola torquata Sto
capsot alcaudón común lanius senator Lse
cogullada cogujada común galerida cristata Gcr
corrotxí carricero común acrocephalus scirpaceus Asc
cruixidell triguero miliaria calandra Mca
cua-roja colirrojo tizón phoenicurus ochruros Poc
cua-roja reial colirrojo real phoenicurus phoenicurusPph
cueta groga lavandera boyera motacilla flava Mfl
falcia vencejo apus apus Aap
formiguer torcecuello jinx torquilla Jto
gafarró verdecillo serinus serinus Sse
menjamosques gris papamoscas gris muscicapa striata Mst
merla mirlo turdus merula Tme
mosquiter comú mosquitero común phylloscopus collybita Pco
mosquiter de passa mosquitero musical phylloscopus trochilus Ptr
mosquiter pàl.lid mosquitero papialbo phylloscopus bonelli Pbo
oronell avión común delichon urbica Dur
oroneta golondrina hirundo rustica Hru
pinsà pinzón común fringilla coelebs Fco
pit-blau pechiazul luscinia svecica Lsv
pit-roig petirrojo erithacus rubecula Eru
puput abubilla upupa epops Uep
rossinyol ruiseñor luscinia megarhynchos Lme
rossinyol bord ruiseñor bastardo cettia cetti Cce
sit golanegre escribano soteño emberiza cirlus Eci
teuladí gorrión común passer domesticus Pdo
teuladí de canyar escribano palustre emberiza schoeniclus Esc
teuladí serrà gorrión molinero passer montanus Pmo
titeta d'hivern bisbita común anthus pratensis Apr
tord zorzal común turdus phylomelos Tph
tórtora tórtola streptopelia turtur Stu
totestiu carbonero común parus major Pma
trist buitrón cisticola juncidis Cju
verderol verderón carduelis chloris Cch
xitxarra pintada buscarla pintoja locustella naevia Lna




