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Resum 

El canvi climàtic està canviant la fenologia de molts d’organismes i les aus resulten uns 
indicadors ideals de la resposta animal als canvis produïts en els factors abiòtics. La migració 
de les aus és un procés complex depenent de molts de factors com el fotoperíode, el vent, la 
temperatura o la precipitació, i canvis en aquests modifiquen la conducta migratòria. El gènere 
Turdus presenta una gran importància cinegètica i cultural a Mallorca. S’han detectat canvis en 
la seva migració a diversos indrets i els caçadors de l’illa han percebut canvis en les dades de 
migració. Per aquest motiu, en aquest estudi es pretén determinar si s’han produït canvis en 
l’arribada i partida a l’illa de T. philomelos, T. viscivorus, T. torquatus, T. pilaris i T. iliacus en el 
període 1997-2016 i si aquests es poden correlacionar amb la temperatura i precipitació tant 
del lloc d’origen com de destí. Les dates de migració, així com les dades climàtiques 
s’analitzaren mitjançant regressió simple. Els resultats indicaren que no s’han produït canvis 
amb una tendència significativa al llarg dels anys i que les dates d’arribada i partida no es 
troben correlacionades amb els valors de temperatura i precipitació del lloc d’origen ni de 
destí. Tot i que la migració de primavera s’hagi avançat i la de tardor s’hagi retardat en algunes 
espècies, en el tord no s’ha reportat cap tendència de canvi clara a la de primavera i els canvis 
en la de tardor no s’han pogut correlacionar amb cap variable meteorològica, com si ocorre a 
altres espècies. Altres factors com els vents, les aturades i les condicions climatològiques al 
llarg de la ruta migratòria influirien igualment en la migració i s’haurien d’incloure en futurs 
estudis monitoritzant les rutes seguides per diferents individus anellats. 

 

Abstract 

Climate change is changing the phenology of several organisms and birds are ideal models to 
study the animal response to the changes in abiotic factors. Bird migration is a complex 
process depending on many factors such as the photoperiod, wind, temperature and rainfall. 
The genus Turdus has a big hunting and cultural interest in Mallorca. Changes in its migration 
in different places have been reported and the hunters of the island have noticed a shift in the 
arrival and departure dates from Mallorca. In the present work, it will be determined if 
changes in the arrival and departure dates of T. philomelos, T. viscivorus, T. torquatus, T. pilaris 
and T. iliacus have occurred in the period 1997-2016 and if they can be correlated with the 
temperature and rainfall of the provenance and destiny places. Migration dates and climatic 
data were analysed using simple regression. The obtained results indicated that the arrival and 
departure date have not experienced changes following a significant trend and they are not 
correlated with temperature and rainfall. Some species have advanced their spring migration 
and delayed the autumn migration but in the case of the thrush, any clear change tendency 
has been reported in the spring migration and the autumn migration has changed but has not 
been correlated with meteorological variables, as happens in the case of other species. Other 
factors like the wind, stopovers and climatic conditions along the migratory route would also 
influence the migration and should be included in future works monitoring the route followed 
by ringed individuals. 
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Introducció 

Durant les últimes dècades s’ha produït un canvi climàtic que ha conduit a canvis en factors 

abiòtics, com la temperatura, afectant la fenologia de diverses espècies animals i vegetals 

(Parmesan, 2006; Parmesan and Yohe, 2003; IPCC, 2007). A les latituds nord l’inici de la 

primavera s’ha avançat i, pel contrari, el començament de la tardor s’ha retardat (Menzel et 

al., 2006). Així mateix, el canvi pareix ser major en els esdeveniments de final d’hivern i principi 

de primavera que els del final de la primavera (Sparks and Menzel, 2002). La migració dels 

ocells s’ha emprat des de l’antiguitat com un predictor de primaveres avançades (Lehikoinen 

et al., 2004) i, entre els estudis de les respostes dels animals al canvi climàtic, l’estudi de la 

migració dels ocells és clau (Najmanová and Adamík, 2009). 

Els ocells poden ser sedentaris o migratoris i el pas de formes sedentàries a migratòries és una 

resposta evolutiva a les característiques de l’ambient i hauria implicat coevolució entre els 

ocells i els diferents elements de cada regió. Les causes que motivaren l’aparició dels 

moviments migratoris no estan clares, tot i que existeixen diferents teories (Cox, 1985). Una de 

les teories més acceptades és que la migració es produeix en aquelles espècies d’ocells de 

zones amb estacions en les que els recursos alimentaris es troben restringits temporalment 

(Cox, 1968; McDermott and DeGroote, 2017) i han evolucionat per tal d’arribar als llocs de 

reproducció en el moment en què la disponibilitat de recursos és major (Haest et al., 2018a). 

Una altra teoria molt estudiada és la teoria del pressupost òptim d’energia en què es planteja 

que hi ha una millora en el balanç d’energia movent-se entre les zones de reproducció i 

d’hivernada en termes de temperatura i fotoperíode (Cox, 1985). 

La migració presenta una base genètica, expressada en l’anomenat “síndrome migratori”, que 

estaria present en totes les espècies d’aus migratòries. Aquest síndrome inclou 

comportaments, fisiologia, morfologia i experiència adquirida durant la vida  (Dingle and 

Alistair, 2007), així com una preparació abans d’iniciar el vol migratori que consta d’una 

acumulació de reserves energètiques mitjançant hiperfàgia, canvis en els enzims implicats en 

el metabolisme energètic i s’hipertrofien els músculs del vol (Zúñiga et al., 2016). Hi ha dos 

processos que afectarien el síndrome migratori explicant els canvis en el temps de la migració: 

una resposta ràpida per plasticitat fenotípica o una resposta més lenta que inclouria un procés 

evolutiu (Gienapp et al., 2007; Visser and Both, 2005). Tot i això, aquests dos no serien 

independents ja que la plasticitat fenotípica tindria una base genètica (Gunnarsson and 

Tómasson, 2011; Yeh and Price, 2004).  

La decisió d’iniciar el viatge migratori depèn de diversos factors, tot i que el que sembla tenir 

major pes seria el fotoperíode (Gwinner, 1996). Entre les variables ambientals s’ha destacat el 

paper de la temperatura ambiental (Kelly et al., 2016; Sinelschikova et al., 2007), la precipitació 

(Aloni et al., 2017), el vent (Drake et al., 2014; Sinelschikova et al., 2007) i l’oscil·lació de 

l’Atlàntic Nord (NAO) (Hüppop and Hüppop, 2003). Els canvis sobre aquestes variables 

produïdes pel canvi climàtic provocarien canvis en el temps de migració de diverses espècies 

d’aus. 

Entre els ocells terrestres, els esdeveniments migratoris presenten el seu màxim 

desenvolupament en diverses famílies de passeriformes, com Hirundinidae, Turdidae o 

Vireonidae (Cox, 1968). Dins la família Turdidae s’hi troba el gènere Turdus L., 1758, en el que 
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hi ha espècies amb especial importància per la caça a Espanya, incloent les Illes Balears. 

Algunes de les espècies amb major importància cinegètica i cultural a Balears són:  

(1) Turdus iliacus L., 1766 o tord cellard habita la zona boreal de la taiga euriasiàtica i 

regions subàrtiques i alpines. Totes les poblacions mundials hivernen a l’oest i sud d’Europa al 

voltant del Mar Negre i Mar Mediterrani i alguns hivernen al voltant del Mar Caspi. A Espanya 

no hi ha poblacions residents però sí que hi trobem poblacions migratòries hivernants. La 

migració prenupcial s’estén des de finals de gener fins el final d’abril (Directiva 2009/147/CE).  

(2) Turdus merula L., 1758 o mèrlera habita a Europa, nord-oest d’Àfrica i a l’est arriba fins 

a Turquia i sud de Xina. A Europa, les poblacions del sud i oest són sedentàries mentre que les 

del nord i est d’Europa són migratòries i hivernen en el sud-oest del continent. A Espanya hi ha 

poblacions residents i les poblacions migratòries hi hivernen però no s’hi reprodueixen. El 

període de reproducció a Espanya s’allarga des de finals de febrer fins el final d’agost. Aquesta 

espècie inicialment era originària de boscos densos però des del segle passat s’estan adaptant 

cada vegada més a espais modificats per l’humà (Directiva 2009/147/CE) 

(3) Turdus philomelos Brehm, 1831 o tord comú habita en la major part d’Europa i el nord 

d’Àsia. Les poblacions de l’oest i sud d’Europa són sedentàries i les del nord i est són 

migratòries (Milwright, 2006) i hivernen en el sud i oest d’Europa, arribant alguns al nord 

d’Àfrica. A Espanya hi ha poblacions residents i les poblacions migratòries hi hivernen però no 

s’hi reprodueixen. El seu període de reproducció a Espanya s’allarga des de principis de març 

fins a meitat de juliol. La migració prenupcial s’estén durant tres mesos, de principi de febrer a 

final d’abril (Directiva 2009/147/CE). 

(4) Turdus pilaris L., 1758 o tord burell habita gran part d’Euràsia, del centre d’Europa a 

l’est de Sibèria, tot i que és originària de la taiga. Pràcticament tots els individus són migratoris 

i hivernen a l’oest, centre i sud d’Europa. A Espanya només s’hi troba com a migratori 

hivernant sense reproduir-se. El període de la seva migració prenupcial s’estén des finals de 

gener fins el final de març (Directiva 2009/147/CE). 

(5) Turdus torquatus L., 1758 o tord de collaret presenta una distribució boreal i montana. 

Les poblacions europees són migratòries i les seves àrees d’hivernada es troben al sud 

d’Europa i nord d’Àfrica. A Espanya es reprodueix a les grans serralades i hiverna al nord-est de 

la Península Ibèrica, Balears i algunes serres de Murcia i Andalusia. El període de reproducció 

dura d’abril fins juliol (SEO BirdLife).   

(6) Turdus viscivorus L., 1758 o griva habita a tota Europa, la meitat occidental d’Àsia i la 

franja mediterrània africana. Les poblacions del nord i est d’Europa són migratòries fins a la 

regió mediterrània. Les poblacions del centre d’Europa són més residents com més al sud es va 

i les poblacions d’Espanya són sedentàries. A Espanya hi ha poblacions residents i migratòries 

hivernants. La seva reproducció s’estén des de febrer fins abril (SEO BirdLife). 

Les espècies de Turdus spp. són migrats de curta distància. De mitjana, la distància migratòria 

de Turdus philomelos i Turdus iliacus és de 2500 km i, la de Turdus merula, de 1500 km 

(Tøttrup et al., 2006a). Els tords migren de nit per tal d’estalviar energia ja que l’aire és més 

fresc i laminar, existeix menys risc de depredació i es poden emprar les estrelles per orientar-

se (Zúñiga et al., 2016). Les espècies que migren de nit tendeixen a iniciar els moviments 

migratoris quan el vent és suau o quan aquest és en direcció de cua i ajuda al moviment (La 

Sorte et al., 2018).  
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A causa del canvi climàtic ja s’han reportat canvis en el temps de migració de primavera o 

prenupcial diverses espècies com l’oronella (Hirundo rustica), l’estornell (Sturnus vulgaris), el 

passerell (Carduelis cannabina) o diverses espècies del gènere Turdus (Palm et al., 2009). 

Igualment s’han observat canvis en el temps de migració de tardor o postnupcial en espècies 

com el ropit (Erithacus rubecula) i diferents espècies del gènere Turdus (Tøttrup et al., 2006b).  

Els diferents tords tenen una gran importància tant cinegètica com cultural a Espanya i a les 

Illes Balears i els caçadors han estat detectant en les darreres dècades canvis en l’arribada i la 

partida d’aquests animals influint en la seva activitat. L’objectiu d’aquest estudi és avaluar si 

s’han produït canvis en el temps de migració de primavera i tardor a Mallorca en les cinc 

espècies de tord més importants de les Balears en el període de 20 anys 1997-2016, donat que 

ja s’han observat canvis en les migracions d’aquestes espècies a altres zones d’Europa. 

L’espècie Turdus merula no s’inclourà en aquest estudi a causa de què hi ha una gran població 

sedentària a Mallorca i resulta difícil de distingir de la població migratòria. A més, s’intentaran 

correlacionar aquests possibles canvis amb les variacions en les variables meteorològiques de 

temperatura i precipitació. Hipotetitzem que (1) amb els anys la data d’arribada a Mallorca 

s’ha anat retardant, així com la de partida, coincidint amb les observacions populars 

realitzades per caçadors; (2) la data d’arribada a l’illa estarà més condicionada per les 

condicions meteorològiques del lloc de partida; (3) la data de partida de l’illa estarà més 

influïda per les condicions meteorològiques de Mallorca; (4) aquells anys en què la 

temperatura de primavera sigui major a Mallorca, la migració prenupcial es retardarà; i (5) 

aquells anys en què la temperatura de tardor als països d’origen sigui menor, la migració 

postnupcial s’adelantarà. 

 

Material i mètodes 

Realització i tractament de l’enquesta 

Per tal de conèixer la percepció dels caçadors sobre els possibles canvis en la migració del tord, 

es realitzà una enquesta de 10 preguntes entre els caçadors, que es distribuí tant en paper 

com en format digital a través del Consell de Mallorca i diferents associacions de caçadors.  

Obtenció de dades 

 Dates d’arribada i partida de les diferents espècies 

Les dates de la primera i darrera visualització de T. philomelos, T. iliacus, T. viscivorus,               

T. pilaris i T. torquatus a Mallorca cada any en el període de 20 anys, 1997-2016, s’obtingueren 

a partir de l’Anuari Ornitològic del GOB dels anys respectius. 

 Dades climàtiques 

Es recopilaren dades climàtiques tant del lloc de reproducció com del lloc d’hivernada del 

període de temps estudiat.  
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Per l’elecció de les ciutats de reproducció s’empraren dades d’anellaments i captures de          

T. philomelos (figura 1), ja que, de les espècies estudiades en aquest treball, és el més 

reconegut i estudiat. Dels llocs on s’anellà aquesta espècie, s’elegiren 12 ciutats 

representatives i s’obtingueren les dades de precipitació, temperatura mínima i temperatura 

màxima diàries. Les dades s’extragueren de la pàgina web 

https://datosclima.es/ghcn/Seleccionghcn.php i les estacions climàtiques seleccionades foren 

les indicades a la taula 1. 

Taula 1. Localització geogràfica de les estacions meteorològiques utilitzades per obtenir dades climàtiques dels llocs 
de reproducció. 

 
PAÍS CIUTAT LATITUD LONGITUD ALTITUD 

SUÏSSA Zürich 47.3831 8.5667 555.0 

FRANÇA París 48.8231 2.3367 75.0 

ITÀLIA Roma 41.7831 12.5831 105.0 

BÈLGICA Uccle 50.800 4.3500 104.0 

HOLANDA De Bilt 52.0989 5.1794 2.0 

ALEMANYA München 48.1667 11.5025 515.0 

REPÚBLICA TXECA Praga 50.000 14.4500 303.7 

SUÈCIA Gotska 58.3942 19.1975 16.0 

FINLÀNDIA Helsinki 60.1667 24.9500 4.0 

LETÒNIA Liepaja 56.4831 21.0167 7.0 

ESTÒNIA Tallinn 59.3831 24.5831 34.0 

REGNE UNIT Heathrow 51.4758 -0.4610 25.3 

 

Per les dades climàtiques del lloc d’hivernada (Mallorca), es seleccionaren diverses estacions 

meteorològiques de la Serra de Tramuntana. Les dades de precipitació i  temperatures 

mitjanes mensuals només es troben disponibles pel període de 19 anys 1997-2015 i 

s’obtingueren a través de l’AEMET. Les estacions climàtiques seleccionades per a les dades de 

temperatura mitjana mensual seleccionades s’especifiquen a la taula 2 i les estacions 

seleccionades per a la precipitació acumulada mensual, a la taula 3. 

 

Taula 2. Localització geogràfica i codi de les estacions meteorològiques utilitzades per obtenir dades de 
temperatura mitjana del lloc d’hivernada (Mallorca). 

ILLA LOCALITAT 
CODI ESTACIÓ 

METEOROLÒGICA 

MALLORCA Escorca (Monasteri de Lluc) B013 

MALLORCA Lluc B013X 

MALLORCA Port de Pollença (Aeròdrom) B780X 

https://datosclima.es/ghcn/Seleccionghcn.php
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Taula 3. Localització geogràfica i codi de les estacions meteorològiques utilitzades per obtenir dades de precipitació 
acumulada mensual al lloc d’hivernada (Mallorca). 

ILLA LOCALITAT 
CODI ESTACIÓ 

METEOROLÒGICA 

MALLORCA Escorca (Monasteri de Lluc) B013 

MALLORCA Pollença (Torre Ariant) B006 

MALLORCA Mortitx B007 

MALLORCA Fornalutx (Es Marroig) B054 

MALLORCA Banyalbufar B087 

 
Figura 1. Posicions d'anellament (punts verds) i recol·lecció (punts blaus) de Turdus philomelos. 

 

 
Tractament de les dades 

 Resultats de l’enquesta 

Un cop eliminades aquelles enquestes amb respostes no vàlides o contradictòries, 

s’analitzaren els resultats des de tres perspectives distintes: segons l’art de caça (filats o 

escopeta), segons la zona de caça (Tramuntana, Pla o Llevant) i segons els anys d’experiència 

en la caça (<10 anys, 11-20 anys, 21-30 anys i >31 anys). Per cada categoria s’obtingué el 

percentatge de caçadors que ha respost cada opció de les diferents preguntes de l’enquesta.  
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 Dates d’arribada i partida de les diferents espècies 

Les dades d’arribada i de partida de cada any de les diferents espècies es convertiren al 

nombre del dia de l’any corresponent. 

Dades climàtiques 

Tant per les dades de les zones de reproducció com de les zones d’hivernada, es calculà el total 

de precipitació mensual i les mitjanes de temperatura màxima i temperatura mínima 

mensuals. 

Correlació de les dates amb els paràmetres climàtics 

Les dates de migració i la informació climàtica es graficaren mitjançant models de sèries 

temporals. 

Les dates d’arribada i partida s’analitzaren per cercar una tendència al llarg dels anys 

mitjançant regressió simple. La correlació entre les dates i els paràmetres climàtics tinguts en 

compte (temperatura mínima, temperatura màxima i precipitació) s’establí mitjançant 

regressió simple de cada un d’ells (Sparks and Braslavská, 2001). Les dates es correlacionaren 

amb les dades climàtiques del lloc d’origen del mes anterior al mes mitjà d’arribada a Mallorca 

en el cas de la migració postnupcial i amb les dades del mes posterior a la partida de Mallorca 

del lloc de destí en el cas de la migració prenupcial, i amb les dades climàtiques de l’illa 

corresponents a les dates d’arribada i partida. 

El tractament de dades es realitzà mitjançant el programa Rstudio 1.2.1335 emprant un nivell 

de significació α=0,05. 

 

Resultats 

Enquesta 

Es tractaren un total de 206 enquestes vàlides. Els resultats obtinguts, segons els diferents 

paràmetres estudiats han estat els següents: 

 Resultats segons la tècnica de caça 

La identificació de les cinc espècies de tord es feu correctament per una gran proporció de 

caçadors tant de filats com d’escopeta, havent-hi un 82% i un 70% de caçadors, 

respectivament, que els han diferenciat correctament. 

En quan a la magnitud dels canvis, la percepció és similar en els caçadors d’ambdues 

tècniques. Respecte a la data d’arribada del tord a Mallorca, un 48% de caçadors de filats i un 

48% d’escopeta han percebut un canvi lleuger. Un gran canvi ha estat detectat per un 43% de 

caçadors de filats i un 36% d’escopeta, mentre que només un 9% i un 16%, respectivament, no 

han percebut canvis.  Respecte a la data de partida del tord de Mallorca, pràcticament la 

meitat: 43% de filats i 49% d’escopeta han percebut un canvi lleuger i un 27% i 23%, 
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respectivament, han percebut un gran canvi. En aquest cas, un major percentatge de caçadors 

no han percebut cap canvi, havent-hi un 30% i un 28% de caçadors de la tècnica respectiva que 

no han percebut canvis.  

En quan a la direcció del canvi, la percepció és similar en ambdues tècniques. Respecte a la 

data d’arribada, un 97% dels caçadors de filats i un 82% dels caçadors d’escopeta han percebut 

un retràs. Cap caçador de filats i un 11% d’escopeta han detectat que aquesta s’ha avançat. 

Respecte a la data de partida, un 88% i un 71% de cada tècnica, respectivament, han detectat 

un retràs en la partida, mentre que un 9% i un 27%, respectivament, han detectat un avenç. 

En quan a les causes d’aquests canvis, la distribució és similar en ambdues tècniques (figura 2) 

i la causa considerada com major responsable són els canvis en les variables meteorològiques 

del lloc d’origen seguides per les del lloc d’arribada. 

 

Figura 2. Causes del canvi seleccionades segons la tècnica de caça indicades com el percentatge de caçadors de 
cada tècnica que ha elegit cada causa. 

 
 Resultats segons els anys d’experiència en la caça 

La correcta identificació de les espècies es realitza amb major proporció a mesura que 

augmenten els anys d’experiència en la caça. 

En quan a la magnitud dels canvis, la percepció és similar independentment dels anys 

d’experiència, tot i que a mesura que augmenta l’experiència, augmenta el percentatge de 

caçadors que han notat un canvi major. Respecte a la data d’arribada del tord a Mallorca, un 

56% dels caçadors amb experiència inferior a 10 anys, un 45% dels caçadors amb experiència 

major a 31 anys i entre un 46 i un 50% dels caçadors amb experiència intermitja han notat un 

canvi lleuger. Canvis majors han estat detectats pel 22% de caçadors amb menys de 10 anys 

d’experiència, per un 38% d’aquells amb més de 31 anys d’experiència i per entre un 40-44% 

de caçadors amb una experiència intermitja. Respecte a la data de partida del tord de Mallora, 

un 57% dels caçadors amb menys de 10 anys d’experiència, només un 37% d’aquells amb més 

de 31 anys d’experiència i un 56% dels d’experiència mitja han detectat un canvi lleuger. En 

canvi, un 17% de caçadors poc experimentats, un 28% d’aquells molt experimentats i entre un 

21-23% d’aquells amb experiència mitja han detectat un gran canvi. 
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En quan a la direcció del canvi, la percepció de què l’arribada del tord s’ha retardat disminueix 

a mesura que augmenten els anys d’experiència havent-hi entre un 90-94% dels caçadors amb 

menys 20 anys d’experiència i entre un 82-83% de caçadors amb més de 21 anys d’experiència 

que han percebut un retràs en l’arribada. Un patró similar s’observa amb la data de partida del 

tord de Mallorca, amb un 80-82% de caçadors amb menys de 20 anys d’experiència i un 70-

71% d’aquells amb més de 21 anys d’experiència que han detectat un retràs en la partida.  

Les causes d’aquests canvis (figura 3) són atribuides majoritàriament a qüestions 

meteorològiques, essent més atribuïda a la del lloc de partida que al d’arribada, seguides per 

la sobreexplotació per la caça. 

 

Figura 3. Causes del canvi seleccionades segons els anys d’experiència indicades com el percentatge de caçadors de 
diferents anys d’experiència que ha elegit cada causa. 

  

Resultats segons la zona de caça 

La correcta identificació d’espècies fou major a la zona de Tramuntana amb un 85% 

d’identificacions correctes. Al Pla i Llevant la identificació correcta la realitzaren el 68-69% dels 

caçadors. 

La magnitud del canvi en la data d’arribada a Mallorca s’ha detectat com lleugera en el 51% de 

caçadors de Tramuntana, 46% del Pla i 42% de Llevant, mentre que el 40%, 38% i 32%, 

respectivament, han detectat un canvi major. En quan a la data de partida de Mallorca, un 47% 

dels caçadors de Tramuntana, un 49% del Pla i un 37% de Llevant han detectat un canvi 

lleuger, mentre que un 28%, 23% i 16%, respectivament, han detectat un canvi gran. Destaca 

la gran proporció (47%) de caçadors de Llevant que no han percebut canvis en la data de 

partida, mentre que només un 25% de caçadors de Tramuntana i un 28% del Pla no han 

percebut canvis. 

En quan a la direcció del canvi, la majoria de caçadors creuen que s’ha retardat tant la 

d’arribada com la de partida. En quan a la data d’arribada, un 96% dels caçadors de 

Tramuntana, un 82% del Pla i un 86% del Llevant han percebut un retard. Un 2%, 10% i 0%, 

respectivament, han detectat un avanç en l’arribada. La data de partida s’ha detectat com 
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retardada pel 83% de caçadors de Tramuntana, 69% de caçadors del Pla i 89% de caçadors del 

Llevant. Un 17%, 24% i 11%, respectivament, han detectat una data de partida avançada. 

Les causes d’aquest canvi (figura 4) assenyalades majoritàriament com majors responsables 

són els canvis en variables meteorològiques, sobre tot, en el lloc de partida seguides per les del 

lloc d’arribada. La següent causa indicada com responsable és la sobreexplotació per la caça. 

 

Figura 4. Causes del canvi seleccionades segons la zona de caça indicades com el percentatge de caçadors de cada zona que 
ha elegit cada causa. 

 

Correlació entre els canvis en les dates de migració i els paràmetres usats 

• Turdus philomelos 

o Migració postnupcial - correlació amb el clima del lloc d’origen 

La data d’arribada a Mallorca de T. philomelos en el període estudiat oscil·la entre el 10 de 

setembre i el 13 d’octubre (figura 5d), i la data mitjana d’arribada és el 2 d’octubre ± 8,66 dies. 

En els anys 2002 i 2012 aquesta arribada es veié especialment adelantada. Tot i produir-se 

canvis en els anys, aquests no presenten una tendència significativa al llarg dels anys (p>0,05). 

Les dades climàtiques usades per aquesta espècie han estat les del mes de setembre, el mes 

anterior a l’arribada mitjana a Mallorca. La temperatura mínima del mes de setembre (figura 

5a) oscil·la entre els 6,62 °C l’any 2008 i els 11,24 °C l’any 2011. La regressió obtinguda (p>0,05 

i R2 = 0,02378) indica que no existeix correlació entre els canvis en la temperatura mínima i la 

data d’arribada a Mallorca al llarg dels anys. 

La temperatura màxima (figura 5b) oscil·la entre els 16,99 °C l’any 2001 i els 22,13 °C l’any 

2006. La regressió obtinguda (p>0,05 i R2 = 0,004758) indica que tampoc existeix correlació 

entre els canvis en la temperatura màxima i la data d’arribada a Mallorca al llarg dels anys.  

La precipitació acumulada (figura 5c) presenta el seu màxim el 2001 amb una precipitació 

mensual acumulada de 102,57 mm; i el seu mínim, l’any 1997 amb una precipitació mensual 

acumulada de 26,02 mm. La regressió (p>0,05 i R2 = 2,764 x 10-5) indica que no existeix una 
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correlació entre els canvis en la precipitació mensual acumulada i la data d’arribada a 

Mallorca. 

 

 

Figura 5. (A) Variació en els anys de la temperatura mínima (°C) del mes de setembre. (B) Variació en els anys de la 

temperatura màxima (°C) del mes de setembre. (C) Variació en els anys de la precipitació acumulada (mm) del mes 

de setembre. (D) Variació en els anys de la data d’arribada a Mallorca de T. philomelos indicat com el nombre del 

dia de l’any. 

o Migració postnupcial - correlació amb el clima del lloc de destí (Mallorca) 

Les dades climàtiques usades foren les del mes d’octubre, coincidint amb la data d’arribada del 

tord a Mallorca (figura 5d). La temperatura mitja d’aquest mes a Mallorca (figura 6a) fou 

màxima l’any 2013 amb 19,33 °C i mínima el 1998 amb 15,1 °C. La regressió obtinguda entre la 

data d’arribada i la temperatura mitja de l’illa (p>0,05 i R2 = 0,0005741) indica que no existeix 

una correlació significativa. 

La precipitació d’octubre a Mallorca (figura 6b) presenta el seu màxim l’any 2008 amb       

316,1 mm i el seu mínim l’any 2014 amb 8,55 mm. La regressió obtinguda entre la data 

d’arribada i la precipitació acumulada de l’illa (p>0,05 i R2 = 0,008956) indica que tampoc 

existeix una correlació significativa. 
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Figura 6. (A) Variació en els anys de la temperatura mitja (°C) del mes d’octubre a Mallorca. (B) Variació en els anys 

de la precipitació acumulada (mm) del mes d’octubre a Mallorca.  

 
o Migració prenupcial - correlació amb el clima del lloc de destí 

La data de partida de Mallorca de T. philomelos en el període estudiat oscil·la entre el 5 de 

març i el 4 de maig (figura 7d). La data mitjana de partida és el 16 d’abril ± 13,41 dies. Els 

canvis en la data al llarg del temps no presenten una tendència significativa (p>0,05), tot i que 

s’observa que l’any 2004 hi hagué una gran disminució de les temperatures mínima i màxima i, 

paral·lelament, s’adelantà la data de partida de Mallorca. 

Les dades climàtiques usades per aquesta espècie han estat les del mes de maig, el mes 

posterior a la partida mitjana de Mallorca. La temperatura mínima del mes de maig (figura 7a) 

oscil·la entre els 7,31 °C l’any 2004 i 9,21 °C l’any 2000. La regressió obtinguda (p>0,05 i           

R2 = 0,1037) indica que la temperatura mínima del lloc de destí i la data de partida de Mallorca 

no es troben correlacionats. 

La temperatura màxima (figura 7b) oscil·la entre els 16,35 °C l’any 2010 i els 19,51 °C l’any 

2008. La regressió obtinguda (p>0,05 i R2 = 0,1221) indica que no existeix correlació entre els 

canvis en la temperatura màxima en el lloc de destí i els canvis en la data de partida de 

Mallorca. 

La precipitació acumulada (figura 7c) presenta el seu màxim l’any 2013 amb 95,27 mm; i el seu 

mínim, l’any 1998 amb 34,77 mm. Els resultats de la regressió (p>0,05 i R2 = 0,01336) indica 

que no existeix una correlació entre els canvis en la precipitació mensual acumulada i la data 

de partida de Mallorca. 
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Figura 7. (A) Variació en els anys de la temperatura mínima (°C) del mes de maig. (B) Variació en els anys de la 

temperatura màxima (°C) del mes de maig. (C) Variació en els anys de la precipitació acumulada (mm) del mes de 

maig. (D) Variació en els anys de la data de partida de Mallorca de T. philomelos indicat com el nombre del dia de 

l’any. 

o Migració prenupcial - correlació amb el clima del lloc d’origen (Mallorca) 

Les dades climàtiques usades foren les del mes d’abril, coincidint amb la data de partida del 

tord de Mallorca (figura 7d). La temperatura mitja d’aquest mes a Mallorca (figura 8a) fou 

màxima l’any 2014 amb 15,10 °C i mínima el 2002 amb 11,67 °C. La regressió obtinguda entre 

la data d’arribada i la temperatura mitja de l’illa (p>0,05 i R2 = 0,08828) indica que no existeix 

una correlació significativa. 

La precipitació d’abril a Mallorca (figura 8b) presenta el seu màxim l’any 2007 amb 205,6 mm i 

el seu mínim l’any 2015 amb 3,42 mm. La regressió obtinguda entre la data d’arribada i la 

precipitació acumulada de l’illa (p>0,05 i R2 = 0,02005) indica que tampoc existeix una 

correlació significativa. 
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Figura 8. (A) Variació en els anys de la temperatura mitja (°C) del mes d’abril a Mallorca. (B) Variació en els anys de 

la precipitació acumulada (mm) del mes d’abril a Mallorca.  

• Turdus viscivorus 

o Migració postnupcial - correlació amb el clima del lloc d’origen 

La data d’arribada a Mallorca de T. viscivorus en el període estudiat oscil·la entre el 9 d’agost i 

el 19 de novembre (figura 9), i la data mitjana d’arribada és el 15 d’octubre ± 22,12 dies. L’any 

2013 aquesta data es veié especialment adelantada, ja que a la resta d’anys l’arribada no es 

produeix, almenys, fins el final de setembre. Els canvis en la data d’arribada no mostren una 

tendència significativa (p>0,05). 

Les dades climàtiques usades per aquesta espècie han estat les del mes de setembre, el mes 

anterior a l’arribada mitjana a Mallorca. A les figures 5a, 5b i 5c es representen les variacions 

del clima d’aquest mes en els anys.  La regressió obtinguda (p>0,05 i R2 = 0,00202) indica que 

no existeix correlació entre els canvis en la temperatura mínima i la data d’arribada a Mallorca 

al llarg dels anys. Respecte a la correlació amb els canvis en la temperatura màxima, aquesta 

no és significativa (p>0,05 i R2 = 0,0006909). Aquesta correlació tampoc seria significativa per la 

relació entre la data i la precipitació (p>0,05 i R2 = 0,0478). 

 

Figura 9. Variació en els anys de la data d’arribada a Mallorca de T. viscivorus indicat com el nombre del dia de l’any. 

o Migració postnupcial - correlació amb el clima del lloc de destí (Mallorca) 

Les dades climàtiques usades foren les del mes d’octubre, coincidint amb la data d’arribada de 

T. viscivorus a Mallorca (figura 9). Les dades climàtiques d’aquest mes es troben indicades a la 

figura 6.  
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La regressió obtinguda entre la temperatura mitja d’aquest mes i la data d’arribada (p>0,05 i  

R2 = 0,006844) indica que no existeix una correlació significativa entre ambdues. Tampoc 

existiria aquesta correlació entre la data d’arribada i la precipitació amb una regressió de 

p>0,05 i R2 = 0,08792. 

 
o Migració prenupcial - correlació amb el clima del lloc de destí 

La data de partida de Mallorca de T. viscivorus en el període estudiat oscil·la entre el 3 de 

febrer i el 4 d’abril (figura 10d). La data mitjana de partida és el 11 de març ± 16,36 dies. Els 

canvis en la data al llarg del temps no presenten una tendència significativa (p>0,05). 

Les dades climàtiques usades per aquesta espècie han estat les del mes d’abril, el mes 

posterior a la partida mitjana de Mallorca. La temperatura mínima del mes d’abril (figura 10a) 

oscil·la entre els 2,18 °C l’any 1997 i 5,83 °C l’any 2011. La regressió obtinguda (p>0,05 i           

R2 = 0,2181) indica que la temperatura mínima del lloc de destí i la data de partida de Mallorca 

no es troben correlacionats. 

La temperatura màxima (figura 10b) oscil·la entre els 11,06 °C l’any 1997 i els 16,79 °C l’any 

2007. La regressió obtinguda (p>0,05 i R2 = 0,1221) indica que no existeix correlació entre els 

canvis en la temperatura màxima en el lloc de destí i els canvis en la data de partida de 

Mallorca. 

La precipitació acumulada (figura 10c) presenta el seu màxim l’any 1999 amb 78,45 mm; i el 

seu mínim, l’any 2007 amb 12,84 mm. Els resultats de la regressió (p>0,05 i R2 = 0,02292) 

indica que no existeix una correlació entre els canvis en la precipitació mensual acumulada i la 

data de partida de Mallorca. 

 

o Migració prenupcial - correlació amb el clima del lloc d’origen (Mallorca) 

Les dades climàtiques usades foren les del mes de març, coincidint amb la data de partida de  

T. viscivorus de Mallorca (figura 10d). La temperatura mitja d’aquest mes a Mallorca (figura 

11a) fou màxima l’any 2001 amb 14,37 °C i mínima el 2005 amb 8,93 °C. La regressió obtinguda 

entre la data d’arribada i la temperatura mitja de l’illa (p>0,05 i R2 = 0,01651) indica que no 

existeix una correlació significativa. 

La precipitació de març a Mallorca (figura 11b) presenta el seu màxim l’any 2015 amb      

187,80 mm i el seu mínim l’any 2001 amb 3,68 mm. La regressió obtinguda entre la data 

d’arribada i la precipitació acumulada de l’illa (p>0,05 i R2 = 0,07188) indica que tampoc 

existeix una correlació significativa. 
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Figura 10. (A) Variació en els anys de la temperatura mínima (°C) del mes d’abril. (B) Variació en els anys de la 

temperatura màxima (°C) del mes d’abril. (C) Variació en els anys de la precipitació acumulada (mm) del mes d’abril. 

(D) Variació en els anys de la data de partida de Mallorca de T. viscivorus indicat com el nombre del dia de l’any. 

 

 

Figura 11. (A) Variació en els anys de la temperatura mitja (°C) del mes de març a Mallorca. (B) Variació en els anys 

de la precipitació acumulada (mm) del mes de març a Mallorca.  
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• Turdus torquatus 

o Migració postnupcial - correlació amb el clima del lloc d’origen 

La data d’arribada a Mallorca de T. torquatus en el període estudiat oscil·la entre el 8 de 

setembre i el 15 de desembre (figura 12), i la data mitjana d’arribada és el 18 d’octubre ± 

21,31 dies. L’any 2017 aquesta data es retardà notablement, ja que a la resta d’anys del 

període estudiat l’arribada a Mallorca és anterior al 15 de novembre. No existeix una 

tendència significativa en els canvis en la data d’arribada a Mallorca al llarg dels anys per 

aquesta espècie (p>0,05). 

Les dades climàtiques usades per aquesta espècie han estat les del mes de setembre, el mes 

anterior a l’arribada mitjana a Mallorca. A les figures 5a, 5b i 5c es representen les variacions 

del clima d’aquest mes en els anys.  La regressió obtinguda (p>0,05 i R2 = 0,06631) indica que 

no existeix correlació entre els canvis en la temperatura mínima i la data d’arribada a Mallorca 

al llarg dels anys. Respecte a la correlació amb els canvis en la temperatura màxima, aquesta 

no és significativa (p>0,05 i R2 = 0,06997). Aquesta correlació tampoc seria significativa per la 

relació entre la data i la precipitació (p>0,05 i R2 = 0,001096). 

 

Figura 12. Variació en els anys de la data d’arribada a Mallorca de T. torquatus indicat com el nombre del dia de 

l’any. 

o Migració postnupcial - correlació amb el clima del lloc de destí (Mallorca) 

Les dades climàtiques usades foren les del mes d’octubre, coincidint amb la data d’arribada de 

T. torquatus a Mallorca (figura 12). Les dades climàtiques d’aquest mes es troben indicades a la 

figura 6.  

La regressió obtinguda entre la temperatura mitja d’aquest mes i la data d’arribada (p>0,05 i  

R2 = 0,00673) indica que no existeix una correlació significativa entre ambdues. Tampoc 

existiria aquesta correlació entre la data d’arribada i la precipitació amb una regressió de 

p>0,05 i R2 = 0,1705. 

o Migració prenupcial - correlació amb el clima del lloc de destí 

La data de partida de Mallorca de T. torquatus en el període estudiat oscil·la entre el 26 de 

gener i el 17 de maig (figura 13). La data mitjana de partida és el 16 de març ± 25,53 dies. Els 

canvis en la data al llarg del temps no presenten una tendència significativa (p>0,05). 

Les dades climàtiques usades per aquesta espècie han estat les del mes d’abril, el mes 

posterior a la partida mitjana de Mallorca. A les figures 10a, 10b i 10c es representen les 

variacions del clima d’aquest mes en els anys.  La regressió obtinguda (p>0,05 i R2 = 0,01796) 

indica que no existeix correlació entre els canvis en la temperatura mínima i la data d’arribada 



19 

 

a Mallorca al llarg dels anys. Respecte a la correlació amb els canvis en la temperatura màxima, 

aquesta no és significativa (p>0,05 i R2 = 0,03338). Aquesta correlació tampoc seria significativa 

per la relació entre la data i la precipitació (p>0,05 i R2 = 0,09563). 

 

Figura 13. Variació en els anys de la data de partida de Mallorca de T. torquatus indicat com el nombre del dia de 

l’any. 

o Migració prenupcial - correlació amb el clima del lloc d’origen (Mallorca) 

Les dades climàtiques usades foren les del mes de març, coincidint amb la data de partida de  

T. torquatus de Mallorca (figura 13). Les dades climàtiques d’aquest mes es troben indicades a 

la figura 11.  

La regressió obtinguda entre la temperatura mitja d’aquest mes i la data d’arribada (p>0,05 i  

R2 = 0,1639) indica que no existeix una correlació significativa entre ambdues. Tampoc existiria 

aquesta correlació entre la data d’arribada i la precipitació amb una regressió de p>0,05 i        

R2 = 0,03715. 

• Turdus pilaris 

o Migració postnupcial - correlació amb el clima del lloc d’origen 

La data d’arribada a Mallorca de T. pilaris en el període estudiat oscil·la entre el 5 d’octubre i el 

29 de desembre (figura 14d), i la data mitjana d’arribada és el 19 de novembre ± 28,14 dies. No 

existeix una tendència significativa en els canvis en la data d’arribada a Mallorca al llarg dels 

anys per aquesta espècie (p>0,05). 

Les dades climàtiques usades per aquesta espècie han estat les del mes d’octubre, el mes 

anterior a l’arribada mitjana a Mallorca. La temperatura mínima del mes de setembre (figura 

14a) oscil·la entre els 3,78 °C l’any 2003 i els 9,39 °C l’any 2001. La regressió obtinguda (p>0,05 

i R2 = 0,001325) indica que no existeix correlació entre els canvis en la temperatura mínima i la 

data d’arribada a Mallorca al llarg dels anys. 

La temperatura màxima (figura 14b) oscil·la entre els 11,07 °C l’any 2003 i els 16,73 °C l’any 

2006. La regressió obtinguda (p>0,05 i R2 = 0,02355) indica que tampoc existeix correlació 

entre els canvis en la temperatura màxima i la data d’arribada a Mallorca al llarg dels anys.  

La precipitació acumulada (figura 14c) presenta el seu màxim el 1998 amb una precipitació 

mensual acumulada de 118,13 mm; i el seu mínim, l’any 2015 amb una precipitació mensual 

acumulada de 33,60 mm. La regressió (p>0,05 i R2 = 0,07361) indica que no existeix una 

correlació entre els canvis en la precipitació mensual acumulada i la data d’arribada a 

Mallorca. 
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Figura 14. (A) Variació en els anys de la temperatura mínima (°C) del mes d’octubre. (B) Variació en els anys de la 

temperatura màxima (°C) del mes d’octubre. (C) Variació en els anys de la precipitació acumulada (mm) del mes 

d’octubre. (D) Variació en els anys de la data d’arribada a Mallorca de T. pilaris indicat com el nombre del dia de 

l’any. 

 

o Migració postnupcial - correlació amb el clima del lloc de destí (Mallorca) 

Les dades climàtiques usades foren les del mes de novembre, coincidint amb la data d’arribada 

de T. pilaris a Mallorca (figura 14d). La temperatura mitja d’aquest mes a Mallorca (figura 15a) 

fou màxima l’any 2011 amb 14,53 °C i mínima el 2005 amb 9,9 °C. La regressió obtinguda entre 

la data d’arribada i la temperatura mitja de l’illa (p>0,05 i R2 = 0,1054) indica que no existeix 

una correlació significativa. 

La precipitació d’octubre a Mallorca (figura 15b) presenta el seu màxim l’any 2001 amb    

506,14 mm i el seu mínim l’any 2006 amb 19,42 mm. La regressió obtinguda entre la data 

d’arribada i la precipitació acumulada de l’illa (p>0,05 i R2 = 0,06142) indica que tampoc 

existeix una correlació significativa. 
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Figura 15. (A) Variació en els anys de la temperatura mitja (°C) del mes de novembre a Mallorca. (B) Variació en els 

anys de la precipitació acumulada (mm) del mes de novembre a Mallorca.  

o Migració prenupcial - correlació amb el clima del lloc de destí 

La data de partida de Mallorca de T. pilaris en el període estudiat oscil·la entre el 2 de gener i 

el 6 d’abril (figura 16d). La data mitjana de partida és el 2 de febrer ± 25,03 dies. Els canvis en 

la data al llarg del temps no presenten una tendència significativa (p>0,05). 

Les dades climàtiques usades per aquesta espècie han estat les del mes de març, el mes 

posterior a la partida mitjana de Mallorca. La temperatura mínima del mes de març (figura 

16a) oscil·la entre els -2,75 °C l’any 2013 i 2,71 °C l’any 2007. La regressió obtinguda (p>0,05 i 

R2 = 0,1094) indica que la temperatura mínima del lloc de destí i la data de partida de Mallorca 

no es troben correlacionats. 

La temperatura màxima (figura 16b) oscil·la entre els 5,13 °C l’any 2013 i els 11,72 °C l’any 

2014. La regressió obtinguda (p>0,05 i R2 = 1371) indica que no existeix correlació entre els 

canvis en la temperatura màxima en el lloc de destí i els canvis en la data de partida de 

Mallorca. 

La precipitació acumulada (figura 16c) presenta el seu màxim l’any 2016 amb 84,12 mm; i el 

seu mínim, l’any 2015 amb 15,39 mm. Els resultats de la regressió (p>0,05 i R2 = 0,008981) 

indica que no existeix una correlació entre els canvis en la precipitació mensual acumulada i la 

data de partida de Mallorca. 
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Figura 16. (A) Variació en els anys de la temperatura mínima (°C) del mes de març. (B) Variació en els anys de la 

temperatura màxima (°C) del mes de març. (C) Variació en els anys de la precipitació acumulada (mm) del mes de 

març. (D) Variació en els anys de la data de partida de Mallorca de T. pilaris indicat com el nombre del dia de l’any. 

o Migració prenupcial - correlació amb el clima del lloc d’origen (Mallorca) 

Les dades climàtiques usades foren les del mes de febrer, coincidint amb la data de partida de 

T. pilaris de Mallorca (figura 16d). La temperatura mitja d’aquest mes a Mallorca (figura 17a) 

fou màxima l’any 2014 amb 10,37 °C i mínima el 2005 amb 5,57 °C. La regressió obtinguda 

entre la data d’arribada i la temperatura mitja de l’illa (p>0,05 i R2 = 0,04223) indica que no 

existeix una correlació significativa. 

La precipitació de febrer a Mallorca (figura 17b) presenta el seu màxim l’any 2003 amb    

212,68 mm i el seu mínim l’any 2000 amb 6,98 mm. La regressió obtinguda entre la data 

d’arribada i la precipitació acumulada de l’illa (p>0,05 i R2 = 0,1395) indica que tampoc existeix 

una correlació significativa. 
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Figura 17. (A) Variació en els anys de la temperatura mitja (°C) del mes de febrer a Mallorca. (B) Variació en els anys 

de la precipitació acumulada (mm) del mes de febrer a Mallorca.  

• Turdus iliacus 

o Migració postnupcial - correlació amb el clima del lloc d’origen 

La data d’arribada a Mallorca de T. iliacus en el període estudiat oscil·la entre el 10 d’octubre i 

el 30 de desembre (figura 18), i la data mitjana d’arribada és el 11 de novembre ± 26,57 dies. 

No existeix una tendència significativa en els canvis en la data d’arribada a Mallorca al llarg 

dels anys per aquesta espècie (p>0,05). 

Les dades climàtiques usades per aquesta espècie han estat les del mes d’octubre, el mes 

anterior a l’arribada mitjana a Mallorca. A les figures 14a, 14b i 14c es representen les 

variacions del clima d’aquest mes en els anys.  La regressió obtinguda (p>0,05 i R2 = 0,04533) 

indica que no existeix correlació entre els canvis en la temperatura mínima i la data d’arribada 

a Mallorca al llarg dels anys. Respecte a la correlació amb els canvis en la temperatura màxima, 

aquesta no és significativa (p>0,05 i R2 = 0,03309). Aquesta correlació tampoc seria significativa 

per la relació entre la data i la precipitació (p>0,05 i R2 = 0,005936). 

 

Figura 18. Variació en els anys de la data d’arribada a Mallorca de T. iliacus indicat com el nombre del dia de l’any. 

o Migració postnupcial - correlació amb el clima del lloc de destí (Mallorca) 

Les dades climàtiques usades foren les del mes de novembre, coincidint amb la data d’arribada 

de T. iliacus a Mallorca (figura 18). Les dades climàtiques d’aquest mes es troben indicades a la 

figura 15.  

La regressió obtinguda entre la temperatura mitja d’aquest mes i la data d’arribada (p>0,05 i   

R2 = 9,1x10-5) indica que no existeix una correlació significativa entre ambdues. Tampoc 
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existiria aquesta correlació entre la data d’arribada i la precipitació amb una regressió de 

p>0,05 i R2 = 0,0002808. 

o Migració prenupcial - correlació amb el clima del lloc de destí 

La data de partida de Mallorca de T. iliacus en el període estudiat oscil·la entre el 7 de gener i 

l’1 de maig (figura 19). La data mitjana de partida és el 27 de febrer ± 33,26 dies. Els canvis en 

la data al llarg del temps no presenten una tendència significativa (p>0,05). 

Les dades climàtiques usades per aquesta espècie han estat les del mes de març, el mes 

posterior a la partida mitjana de Mallorca. A les figures 16a, 16b i 16c es representen les dades 

climàtiques d’aquest mes. La regressió obtinguda (p>0,05 i R2 = 0,02613) indica que no existeix 

correlació entre els canvis en la temperatura mínima i la data d’arribada a Mallorca al llarg dels 

anys. Respecte a la correlació amb els canvis en la temperatura màxima, aquesta no és 

significativa (p>0,05 i R2 = 0,04032). Aquesta correlació tampoc seria significativa per la relació 

entre la data i la precipitació (p>0,05 i R2 = 0,05413).  

 

Figura 19. Variació en els anys de la data de partida de Mallorca de T. iliacus  indicat com el nombre del dia de l’any. 

o Migració prenupcial - correlació amb el clima del lloc d’origen (Mallorca) 

Les dades climàtiques usades foren les del mes de febrer, coincidint amb la data de partida de 

T. iliacus de Mallorca (figura 19). Les dades climàtiques d’aquest mes es troben indicades a la 

figura 17.  

La regressió obtinguda entre la temperatura mitja d’aquest mes i la data de partida (p>0,05 i  

R2 = 0,1529) indica que no existeix una correlació significativa entre ambdues. La correlació 

entre la data de partida i la precipitació d’aquest mes a Mallorca seria dèbil amb uns resultats 

de la regressió de p<0,05 i R2 = 0,4965 sense ser significativa degut a les poques dades 

disponibles sobre aquesta espècie. 

 

Discussió 

La percepció popular dels caçadors indica, majoritàriament, que la data d’arribada del tord a 

Mallorca ha experimentat un lleuger canvi retardant-se. De la mateixa manera, també 

indicarien un lleuger retràs en la data de partida de Mallorca, tot i no ser una opinió tan 

majoritària com la que respecta a la data d’arribada. Aquesta major variabilitat d’opinió es pot 

deure a què són espècies cinegètiques i parteixen de l’illa una vegada acabada la temporada 

de caça de manera que els caçadors ja no presten tanta atenció a aquesta data de partida. 

Contràriament a aquesta percepció, no s’han detectat tendències significatives en els canvis de 

la migració prenupcial i postnupcial de cap de les espècies estudiades. El patró de canvi de les 
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dates migratòries al llarg dels anys no s’ha correlacionat amb els patrons de canvi anuals de 

precipitació i temperatura de les àrees de reproducció ni de les àrees d’hivernada.  

Hi ha evidències de què les migracions d’aus s’han vist afectades per la variabilitat climàtica al 

llarg dels anys. Les aus que han vist afectades la seva migració per aquesta causa han estat les 

que presenten migracions a curta distància, més que les de llarga distància (Lehikoinen et al., 

2004; Tøttrup et al., 2006a). Hi ha nombroses evidències de què la migració de primavera s’ha 

avançat (Gordo, 2007; Lehikoinen et al., 2004) mentre que la de tardor s’ha retardat  

(Lehikoinen and Jaatinen, 2012). Però la migració de primavera del tord no sembla haver 

avançat en els anys amb una tendència clara, sinó que ha sofert variacions any a any 

correlacionant-se amb les condicions durant la ruta migratòria i a la zona de reproducció. 

Aquesta regulació any a any indicaria que aquesta espècie presenta una gran plasticitat que 

permet una adaptació tant al canvi climàtic com a anomalies climàtiques anuals (Redlisiak et 

al., 2018). L’inici de la migració de tardor de diferents espècies de tord hauria avançat en el 

període 1976-1997, tot i que no s’ha correlacionat amb cap variable climàtica. La partida de    

T. iliacus avançà 0,54 dies any-1, mentre que la de T. philomelos avançà 0,37 dies any-1 (Tøttrup 

et al., 2006b). Els canvis en la migració d’altres espècies com l’oronella (Hirundo rustica) s’han 

pogut correlacionar amb variables climàtiques, de manera que l’arribada a l’àrea de 

reproducció es produeix una mitjana de 1,9 dies abans per cada grau d’augment en la 

temperatura (Sparks and Braslavská, 2001).  

Durant els darrers 50 anys, els canvis climàtics durant l’hivern i la primavera han ocorregut 

amb una major tendència que durant la tardor, dificultant la correlació entre els canvis en la 

migració de tardor amb els canvis en variables ambientals (Hüppop and Hüppop, 2011). A més, 

la migració de tardor ha estat menys estudiada que la de primavera (Lehikoinen and Sparks, 

2010).  

La migració de primavera està influïda, sobre tot, per les condicions climàtiques al lloc 

d’hivernada o a les zones d’aturada durant la migració, més que les de la zona d’arribada 

(Zuckerberg et al., 2015). En el període entre l’any 1952 i el 2000, la temperatura en el 

Mediterrani augmentà 1,4 °C. Aquest augment de temperatura es correlacionà amb una 

migració prenupcial adelantada cap a la zona Bàltica, explicant la temperatura un 20% dels 

canvis en la data de migració (Sinelschikova et al., 2007).  Un augment en la precipitació en el 

Mediterrani es correlacionà amb una partida retardada del tord cap a les àrees de reproducció 

(Sinelschikova et al., 2007). Això es deuria a què la major precipitació augmenta la 

productivitat vegetal i els ocells hi poden romandre més temps ja que no hi ha escassetat 

d’aliment (Haest et al., 2018a).  

En quan al paper del vent, són necessaris els vents de cua per a l’inici del moviment migratori 

del tord. Aquests tipus de vents han disminuït en el Mediterrani durant les darreres dècades 

en els mesos d’inici de la migració de primavera, de manera que a l’inici de la primavera no es 

donaven les condicions òptimes de vent per la partida del tord de Mallorca. Aquests vents, 

però, s’han incrementat en freqüència i en velocitat en aquestes dècades al llarg de la ruta de 

migració cap a les àrees de reproducció. Aquest increment s’ha correlacionat amb un avanç en 

la migració de primavera del tord a la zona Bàltica, explicant un 20% del canvi en la data de 

migració (Sinelschikova et al., 2007). Tot i això, els vents de cua presenten una major correlació 

amb l’inici de la migració de primavera que amb la de tardor (Sinelschikova et al., 2003).  
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L’ús de variables a gran escala, com el NAO, ha estat molt qüestionat i presenta molts 

inconvenients, motiu pel qual s’estan estudiant variables climàtiques locals per a l’explicació 

dels canvis migratoris (Haest et al., 2018b; van de Pol et al., 2013). El NAO, no obstant, sí es 

troba correlacionat amb canvis migratoris a llarg termini ja que l’increment d’aquest a les 

darreres dècades ha causat un augment en la freqüència i força dels vents de l’Atlàntic 

augmentant la temperatura d’Europa de la primavera i hivern (Visbeck et al., 2001). 

A més de les condicions climàtiques de les zones de partida i destí de la migració, són 

especialment importants les condicions durant aquesta ruta migratòria i s’ha reportat que pel 

tord comú, aquestes influencien entre un 50 i un 95% el temps de migració de primavera 

(Redlisiak et al., 2018). Durant la migració el tord realitza diferents aturades, migra de manera 

gradual per etapes avaluant les condicions al llarg de la ruta (Gunnarsson and Tómasson, 

2011). En les aturades s’alimenta de fruits i petits invertebrats que presenten una activitat 

reduïda quan la temperatura disminueix. A més del cost energètic associat al vol, les baixes 

temperatures suposen un cost addicional de termoregulació, pel que es realitzen les 

migracions quan les condicions tèrmiques i abastiment d’aliment en les zones d’aturada són 

òptims (Elkins, 2004). La durada de les aturades al llarg de la ruta migratòria depèn de la 

idoneïtat de l’hàbitat i de la disponibilitat d’aliment, però també de l’estat energètic de 

l’individu (Marra et al., 2005). El canvi climàtic ha afectat també la fenologia de les plantes 

variant l’emergència d’insectes afectant sobre la durada de l’estada dels ocells que s’alimenten 

d’aquestes (Marra et al., 2005). El fet de què no s’hagin correlacionat els canvis en les dates 

analitzades amb variables climàtiques, es podria deure a aquests canvis en les aturades durant 

la ruta  de manera que la ruta migratòria s’hagués cobert més ràpidament o més lentament. 

Però el canvi climàtic no ha afectat només la data de les migracions, sinó que també ha tingut 

efecte sobre el lloc d’hivernada. Des del 1960 diverses espècies d’aus han desplaçat la seva 

àrea d’hivernada cap al nord (Clark et al., 2005) i moltes espècies europees estan reduint els 

seus moviments migratoris cap al sud del continent (Tellería et al., 2014). 

Més variables de les tingudes en compte en aquest estudi estarien implicades en els canvis 

migratoris de les diferents espècies de tord, com el vent, les aturades al llarg de la ruta 

migratòria i les condicions meteorològiques al llarg de tota la ruta seguida. Per tal d’incloure-

les a l’estudi s’haurien d’anellar individus monitoritzant els seus moviments i la ruta seguida i 

obtenir tots els paràmetres que podrien tenir algun efecte sobre la migració. 

És important arribar a conèixer els canvis en la migració a curt termini, ja que podrien ajudar a 

entendre els canvis evolutius a llarg termini que es produiran en la fenologia de les diferent 

espècies a causa del canvi climàtic (Tøttrup et al., 2006b).   
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