
La migració postnupcial de busquereta de garriga (sylvia cantillans)
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Introducció

En els darrers dos anys (2006-2007) hem estudiat la migració postnupcial d’este
xicotet ocell transaharià, que és exclusivament migrant en esta zona,  al seu pas per
Massamagrell (Horta Nord). Hem analitzat diversos aspectes relacionats amb la seua
migració ( època de pas, migració associada a l’edat, migració associada al sexe, temps
d’escala a la zona, estat de la musculatura, acumulació de greix) i, a més, la llargària de
l’ala i l’estratègia de muda de joves i adults.

Per portar-lo a terme hem comptabilitzat 1 jornada d’anellament per setmana,
des de l’última setmana de juliol fins a la 1a quinzena d’octubre. Hem instal.lat 2 xarxes
japoneses de 18 m., sempre situades al mateix lloc, que han estat actives 2-2,5 h. l’any
2006 i 3-3,5 h. l’any 2007. Per augmentar les captures hem utilitzat reclam en totes les
jornades (i vaja que s’ha notat !. S’ha passat d’anellar 10-20 ocells a 90.

A tots els ocells, a més de datar-los i sexar-los,  se’ls ha pres la mida de la
primària més llarga i de la P3, se’ls ha pesat (sols al 2007), se’ls ha puntuat
l’acumulació de greix, segons l’escala de Kaiser, i s’ha puntuat l’estat de la
musculatura.

S’han anellat un total de 166 exemplars ( 78 el 2006 i 88 el 2007).

Època de pas

La distribució setmanal d’anellaments queda reflectida en la següent gràfica:

4 jl 1 ag 2 ag 3 ag 4 ag 1 st 2 st 3 st 4 st 1 oc 2 ocTotal
2006 1 * 16 11 15 11 17 4 2 1 0 78
2007 1 0 5 19 11 17 14 14 7 0 0 88
Total 2 0 21 30 26 28 31 18 9 1 0 166
* no vam anellar
en groc, les setmanes amb més captures (gruix de pas)
en roig fort , les setmanes en què coincidix el gruix de pas de 2006 i 2007
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Analitzant les captures de cada any tenim la següent seqüència migratòria:

Inici de la migració

Els primers exemplars han arribat a la zona entre la 4a setmana de juliol i la
1a d’agost. Només tenim 2 captures per a esta quinzena ( 30-07-06 i 25-07-07). En la
1a setmana d’agost no hi ha cap captura, tot i que sí que en vam vore alguns. A més el
2006 no anellàrem en esta setmana.

 Gruix de pas

Per als 2 anys abraça un període de 5 setmanes, amb la diferència que al 2007 el
gruix de pas es retardà una setmana. Per tant, el gruix de pas s’ha iniciat entre la 2a i
3a setmana d’agost i ha finalitzat entre la 2a i 3a de setembre.

Final del pas

Ha ocorregut entre la 4a setmana de setembre i la 1a setmana d’octubre.

A grans trets, podem concloure que l’espècie fa la migració per la zona durant
els mesos d’agost i setembre. I que el gruix de pas es fa, bàsicament, entre la 2a
quinzena d’agost i la 1a de setembre.

Migració de joves i adults

La gran majoria dels ocells són individus joves. En concret, 141 dels 166. La
qual cosa ens dóna un percentatge de 85% de joves i de 15% d’adults.

En la següent gràfica mostrem la fenologia del pas segons l’edat:

Podem concloure que els joves han passat abans durant la migració
postnupcial, ja que des de finals de juliol a la 3a setmana d’agost tots els ocells menys
un són joves (98%) i seran majoritaris durant tot el pas.
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En canvi, els adults ho han fet a partir de finals d’agost, amb un pic de pas
la 2a setmana de setembre, fins que acaba la migració a finals de setembre/principis
d’octubre. Ens preguntem si este retard estarà associat a la muda completa que fan els
adults en les zones de cria. Potser no inicien la migració fins que no la tenen acabada.

Migració de mascles i femelles

Dels 25 adults que hem anellat, 14 són mascles i 11 són femelles. Tot i que la
quantitat de captures és limitada, no s’observa un comportament migratori distint
associat al sexe. En la gràfica següent mostrem els resultats:

2ag 3ag 4ag 1st 2st 3st 4st
mascle 0 0 3 1 6 2 2
femella 1 0 1 2 4 2 1
Total 1 0 4 3 10 4 3

Temps d’escala en la zona (stopover)

Les recaptures dels ocells  migrants durant la mateixa campanya d’anellament
ens aporta una informació molt important sobre els dies d’escala que fan a la zona, per
tal de descansar-alimentar-se-engreixar i, així, continuar la migració.

En estos dos anys només tenim 2 recaptures que, tot i ser insuficients per traure
conclusions, ens poden donar una certa idea sobre el temps d’escala a la zona.

- Anellada el 27/08/2006 i recapturada el 3/09/2006 als 7 dies ( este exemplar
      se’ns va escapar quan anàvem a prendre-li dades).

- Anellada el 8/08/2007 i recapturada el 19/08/2007 als 11 dies. Este exemplar
va augmentar 0,9 grams de pes i en l’escala d’acumulació de greix va
passar d’una puntuació de 3 a 5.

A més, podem afegir 2 recaptures d’anys anteriors que es van fer als 7 i 9 dies
del seu anellament.
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Estat de la musculatura

“En el múscul pectoral s’acumulen grans quantitats de proteïnes que l’au pot
usar com a font d’energia quan ja no disposa de reserves de greix. El tamany del múscul
pectoral pot ser, per tant, un bon indicador de la condició física de les aus” (Manual
para el anillamiento científico de aves). Per a vore l’estat de la musculatura hem
utilitzat la classificació del 0 al 3 que empra este manual. Dels resultats obtinguts
podem concloure que la immensa majoria de les busqueretes de garriga presenten
una bona musculatura. En la taula següent mostrem els resultats:

Escala 0 1 2 3
% d’ocells 0% 2,7% 63,6% 33,7%

Acumulació de greix

Per quantificar l’acumulació de greix hem utilitzat l’escala del 0 al 8 de Kaiser.
Dels resultats obtinguts destaca el 50% d’individus que tenen una puntuació de 2-3.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
ocells 13 24 41 42 21 13 11 0 0
% 7,9 14,5 24,8 25,4 12,7 7,9 6,7 0 0

Primària més llarga

Svensson la situa entre 57 i 64 cm. Ací hem obtingut valors que van de 56 a 62 cm. El
percentatge que correspon a cada mida és el següent:

cm 56 57 58 59 60 61 62
% 3,6 7,9 18,9 29,8 26,8 9,7 3,0

El 75,5 presenten una mida entre 58 a 60 cm.

Si comparem joves i adults (gràfica de baix), comprovem que els adults mostren
percentualment ales més llargues. Es comprova que, en ales compreses entre 60 a 62
cm, hi ha més percentatge d’adults, i que de 56 a 59 cm hi ha més percentatge de
joves.
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Muda de joves i adults i claus per identificar l’edat

Adults
Tots els adults anellats han presentat una muda completa ( Svensson comenta

que la majoria  acaben una muda completa abans d’abandonar les zones de
cria).S’identifiquen molt bé pel blanc pur de les 3-4 rectrius externes, amb la punta
arredonida i sense desgast, per la coloració taronja o molt clara de l’iris i pel color
ataronjat de les potes.

Joves
No hem observat amb deteniment l’extensió de la muda parcial que fan els

joves en Cma, TT o SS. Ara bé, hem comprovat que cap jove ha mudat completa o
parcialment la cua i són fàcils d’identificar perquè la immensa majoria presenten
blanc-brut en les rectrius externes (quasi tots només presenten blanc-brut en la
rectriu més externa), amb puntes desgastades. Si algun presenta blanc pur, només el
té en la rectriu més externa. L’iris és bru-oliva fosc en la majoria (només alguns,
presenten un iris més clar que no arriba a la tonalitat brillant dels adults) i les potes
són fosques. Si són clares no arriben a la coloració ataronjada dels adults.

Iris de femella adulta (esquerra) i jove (dreta)



Cua de mascle adult ( blanc pur en les 4 externes, puntes arredonides i no desgastades)

Cua de jove (blanc brut, amb puntes desgastades i no arredonides)


