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1. Introducció  

Al món existeixen al voltant d’unes 10.000 espècies d’aus i, d’aquestes, gairebé la meitat són 

aus migratòries (Gomis 2008). Les aus migratòries crien durant la primavera i l’estiu en unes 

zones i passen l’hivern en unes altres (zones d’hivernada). Ho fan per obtenir suficient aliment 

en cada moment, tenint en compte les condicions climàtiques de les diferents zones que 

habiten (SEO a, b i d). Les aus migratòries es poden classificar en dos grups: 

• Migratòries de llarga distància: són un cinquè del total de les aus existents i poden 

recórrer més de 10.000 km des del sud de l’hemisferi nord fins al sud de l’hemisferi 

sud (ex: xatrac àrtic, Sterna paradisaea), mentre que també trobem altres que migren 

una distància menor, al voltant de 5.000 km (ex: oreneta vulgar, Hirundo rustica) i 

viatgen des de zones temperades de l’hemisferi nord a zones temperades de 

l’hemisferi sud (Klaassen 2012, SEO d). 

 

• Migratòries de curta distància: recorren entre 2.000 i 3.000 km de distància i, a 

Europa, migren des del nord al sud (ex: mosquiter comú, Phylloscopus collybita). 

També hi ha d’altres de curta distància, els migradors altitudinals (ex: pardal de 

bardissa, Prunella modularis), que fan desplaçaments des de muntanyes altes cap a les 

valls o cap a muntanyes de menys altitud (SEO d), però el treball es centrarà en els 

primers. 

Cada cop hi ha més evidències de que s’està produint un canvi climàtic a nivell global, com 

unes temperatures mitjanes cada cop més altes (Gordo & Sanz 2005). Les pertorbacions 

climàtiques que està produint aquest canvi s’estan relacionant amb modificacions en la 

fenologia de les aus migratòries i, això, té diverses conseqüències en les seves poblacions 

(Both et al. 2010). Degut a això, els objectius d’aquest treball són, primerament, determinar els 

canvis en la fenologia, reproducció, fisiologia i comportament que s’estan observant en la 

majoria d’aus migratòries a causa de les variacions del clima actual. Segonament, es vol 

determinar com evolucionaran aquests canvis i els seus efectes en les aus migratòries si el 

canvi climàtic continua.  

Els objectius s’han dut a terme mitjançant una revisió bibliogràfica d’estudis relacionats amb el 

canvi climàtic i les aus migratòries que s’han fet fins ara. La recerca d’informació s’ha realitzat 

consultant principalment buscadors de documents científics (Web of knowledge i Scopus) i 

pàgines web d’organitzacions especialitzades en aus migratòries, com les de la Societat 

Espanyola d’Ornitologia (SEO/ BirdLife). 
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Figura 1. Diferència en la quantitat de greixos 

acumulats en l’abdomen d’un tallarol gros (Sylvia 

borin). a) Al finalitzar  l’època de cria pes de 17g. b) 

Pes de 34g abans de creuar el Sàhara. Font: 

MAGRAMA, no datat. 

a) b) 

Primer es començarà parlant sobre els factors que controlen la fenologia de les aus i així, 

posteriorment, poder entendre millor fins a quin punt es veuen afectades les aus migratòries 

per les pertorbacions del clima. 

2. Factors que controlen la fenologia de les aus 

2.1. Factors fisiològics 

Per a que un ocell pugui migrar cap a la zona on es reproduirà, sobreviure al viatge i tornar a la 

zona d’hivernada sense problemes, és imprescindible que compleixi certes condicions 

fisiològiques que s’explicaran a continuació.  

2.1.1. Reserves d’energia  

Provenen principalment de lípids (triacilglicèrids emmagatzemats al teixit adipós de la cavitat 

del cos de forma subcutània), proteïnes (als músculs i òrgans principalment) i carbohidrats 

(glicogen emmagatzemat al fetge) (Piersma & Jukema 1990, Jenni  & Jenni-Eiermann 1998 i 

MAGRAMA no datat). Els lípids són els més importants, ja que s’emmagatzemen amb molta 

menys aigua i donen molta més energia quan s’oxiden, les proteïnes i el glicogen 

s’emmagatzemen amb al voltant d’un 70% 

d’aigua) (Scott & Evans 1992). En canvi, el 

catabolisme de proteïnes i carbohidrats és 

molt útil per a desplaçaments molt llargs, ja 

que s’allibera aigua que l’organisme pot 

aprofitar (Jenni  & Jenni-Eiermann 1998). Les 

aus migratòries aconsegueixen les reserves 

d’energia amb un increment de la ingesta 

d’aliment els mesos previs a la migració 

(hiperfàgia), especialment les que recorren 

llargues distàncies i, d’aquesta forma, poden 

augmentar el doble la seva massa corporal 

(figura 1). 

Altres com la oreneta vulgar (Hirundo rustica) també poden obtenir l’aliment mentre volen 

(MAGRAMA no datat i Eugene & Odum 1960). L’acumulació de greixos s’acostuma a realitzar a 

la zona d’hivernada, per suportar la migració a la primavera i arribar a temps a la zona on es 

reproduiran.  A la tardor també han de tenir suficients reserves per tornar al lloc d’hivernada 

després de la reproducció (Gordo 2007).  
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2.1.2. Mudes 

Abans d’anar cap a la zona de reproducció alguns ocells han d’haver fet una muda pre-nupcial, 

es a dir, han de substituir el seu plomatge per un de nou que sigui de bona qualitat, per poder 

suportar el viatge i fer-lo en un temps adequat, ja que la qualitat de les plomes afectarà a la 

velocitat i la despesa d’energia que es necessitarà per completar el recorregut (Gordo 2007). 

En el cas d’ocells en que el plomatge es considera un caràcter sexual (ex: Hirundo rustica), la 

qualitat de les plomes aconseguides a la muda pre-nupcial també és important, ja que un ocell 

que tingui les plomes de millor qualitat (colors més definits, mida específica, etc) pot tenir més 

probabilitats d’aparellar-se (Saino et al. 2004a).                                                                            

Altre muda que realitzen la majoria d’ocells migratoris (i la més important), és la post-nupcial, 

es du a terme un cop l’ocell ja s’ha reproduït i es prepara per migrar a la tardor cap a la zona 

d’hivernada. Aquesta muda s’acostuma a separar del moment de la reproducció, ja que els dos 

processos són costosos energèticament i, si es fessin junts, les plomes noves podrien ser 

deficients en qualitat (Svensson & Nilsson, 1997). Un exemple és  l’oca de collar (Branta 

bernicla) que només en incubar els ous ja consumeix el 70% de reserves de lípids en femelles i 

el 50% en mascles, i un cop s’acaba l’època de reproducció les seves reserves de lípids es 

troben en nivells molt baixos, en canvi, s’ha vist que la quantitat de greixos es veu 

incrementada a mesura que avança la muda, ja que les plomes es formen principalment per 

proteïnes (un 90%, especialment queratina) (Davison 1984 i Murphy 1996). Mentre muden es 

recuperen de la despesa de reserves de la reproducció però no arribaran a tenir tantes com a 

l’inici, ja que els ocells han d’utilitzar energia per termorregular el seu cos (la falta d’algunes 

plomes pot escalfar el cos de forma desigual) i necessiten més esforç per volar al no tenir 

algunes plomes totalment desenvolupades (Davison 1984 i Svensson & Nilsson 1997). Quant 

més temps s’utilitza per la muda millor son les plomes (Dawson et al. 2000).  

2.2. Factors externs 

2.2.1. Climàtics 

Les precipitacions, junt amb la temperatura, influeixen molt en els moments de fer les mudes i 

suportar els viatges d’anada i tornada, ja que seran les que condicionaran la disponibilitat de 

recursos. Per exemple, en el cas de que a l’hivern els ocells suportin mesos de sequera, això es 

pot traduir en menys quantitat d’insectes pels ocells insectívors, produint competència 

interespecífica i intraespecífica i, com a conseqüència, més dificultat per aconseguir les 

reserves necessàries i una bona qualitat del plomatge per suportar la migració a la primavera, 

respecte els ocells que hagin suportat mesos plujosos (Van den Brink et al. 2000, Robson & 

Barriocanal 2011 i Saino et al. 2004b).  
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Els que passen hiverns secs poden contrarestar la falta de recursos allargant el temps d’estada 

a la zona d’hivernada i aconseguir les reserves energètiques suficients  però, això fa que a la 

primavera arribin més tard a la zona de reproducció (Gordo 2007). Aquesta tardança pot 

provocar que arribin quan altres ocells que han arribat abans ja hagin consumit gran part dels 

recursos, tant nutritius com d’espai, quedant els pitjors llocs d’aniuament. Això, fa que la 

fitness dels últims es vegi afectada i tinguin menys probabilitats de sobreviure a la despesa 

energètica necessària per reproduir-se i completar la muda post-nupcial (McNamara et al. 

2011). En el cas de falta de recursos per fer la muda post-nupcial, també es pot donar el cas 

d’un allargament de l’estada a la zona d’estiueig o l’eliminació de la migració a la tardor, de la 

muda post-nupcial, o inclús, fer la muda a la vegada que crien segons la seva flexibilitat (Gordo 

2007).  

2.2.2. Fotoperíode  

El factor que assenyala l’interval de temps en el que s’ha de produir la muda i maduració de les 

gònades sembla ser el fotoperíode (hores de llum per dia) . Els ocells detecten la variació en el 

número d’hores de llum diaries segons l’estació de l’any, ho fan amb uns fotoreceptors que 

tenen a l’encèfal associats a ritmes circadians (Yasuo et al. 2005) i, quan el nombre d’hores de 

llum augmenta, s’incrementa la síntesis de l’hormona cGnRH-I (“chicken gonadotrophin-

releasing hormone-I”) i aquesta fa que les gònades comencin a madurar (figura 2). Així, cap a la 

primavera ja poden estar preparades per a la reproducció, abans també s’haurà activat el 

procés de muda pre-nupcial (en aquesta fase els ocells seran fotosensibles) (Dawson 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Es mostren els canvis en la fisiologia reproductiva d’un mascle d’estornell vulgar (Sturnus vulgaris) durant 

l’any. És fotosensible durant mig any i fotorrefractor l’altre mig any. El període fotorrefractor s’associa amb un nivell 

baix de cGnRH-I a l’hipotàlem, mentre que el fotosensible s’associa amb nivells alts (com es mostra a l’àrea gris clar). 

Aquestes baixades i pujades s’assumeix que es controlen pel fotoperíode. L’àrea fosca mostra els canvis de 

maduresa en els testicles. Per altre banda els estímuls no fotoperiòdics poden controlar el temps de cria, afectant al 

temps de la posta d’ous dins del període de maduresa de les gònades (part superior de l’àrea fosca) o modificant el 

temps de maduració gonadal o de la seva regressió dins el període fotosensible (àrea clara). Font: Dawson 2008. 
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L’hormona cGnRH-I es sintetitza per unes neurones secretores especialitzades i passa pels seus 

axons, secretant-se per l’eminència mitjana situada a la base de l’hipotàlem i arribant a la 

glàndula pituïtària a través de la sang. Quan arriba a la pituïtària, la cGnRH-I estimula la síntesis 

de dos hormones gonadotròpiques, l’hormona luteïnitzant i la fol·licle estimulant, que es 

secreten en la circulació i indueixen a la maduració de les gònades (Dawson 2008). 

Arriba un punt en que un fotoperíode llarg ja no provoca que les gònades es segueixin 

desenvolupant (període fotorrefractor) (figura 2) i aquestes, entren en regressió (junt amb una 

baixada de la cGnRH-I) activant-se el procés de muda post-nupcial (Dawson et al. 2002).  

Alguns estudis diuen que la prolactina i la GnIH (“Gonadotrophin-inhibiting hormone”) també 

podrien estar involucrades en el procés (Dawson 2008, Dawson 2006): la muda començaria 

amb una baixada de la concentració de la prolactina secretada per la hipòfisis anterior, i la 

secreció de GnIH inhibiria la cGnRH-I a l’hipotàlem i a les gònades (Dawson 2008, Bentley et al. 

2008, Davies & Deviche 2014).  

Tot i així, la temperatura, les pluges i la disponibilitat de menjar influiran molt sobre el 

moment exacte de la muda i la maduració de les gònades, però el fotoperíode marca el límit 

en que es poden dur a terme. Segons l’espècie d’ocell, els factors climàtics tindran més o 

menys importància sobre el fotoperíode, i això permetrà una major o menor flexibilitat a l’hora 

d’adaptar el seu cicle vital a noves condicions climàtiques (Dawson 2008).  

Altre factor que controlen les pertorbacions climàtiques, és la velocitat en que es completen 

les distàncies entre el lloc d’origen i el destí de les aus, aquesta es veurà molt afectada per les 

precipitacions i per les corrents d’aire, que poden determinar les vegades que els ocells han de 

tornar a terra per protegir-se o la despesa total d’energia durant el vol. 

3. Canvis observats en aus migratòries degut a pertorbacions del canvi 

climàtic 

3.1. Canvis en la fenologia d’aus migratòries 

El canvi climàtic està portant cap a un avançament de la fenologia dels organismes, degut a 

l’augment de les temperatures que provoquen que cada cop la primavera s’avanci més (a més 

temperatura més s’avança) i que la tardor arribi més tard (Gordo, 2007). Però els canvis en la 

fenologia no sempre es donen de la mateixa forma als diferents nivells tròfics, provocant que 

hi hagi un desajust entre el temps en que els predadors necessiten més energia i el temps en 

que comença a haver un creixement alt de les seves preses (Both et al. 2010, Kuhlmann & 

Clausen 2013). 
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Els ocells migradors que recorren llargues distàncies són els que s’estan veient més afectats 

per aquest desajust, especialment els que menys avancen la seva arribada a la zona de 

reproducció i això, està provocant una disminució de les seves poblacions a Europa i Nord 

Amèrica des de fa dos dècades (Both et al. 2010, Klaassen et al. 2012). Tot i així, el desajust no 

es produeix de la mateixa forma a totes les zones, si no que depèn de la estacionalitat amb la 

que apareixen més recursos (ex: les poblacions holandeses de mastegatatxes, Ficedula 

hypoleuca,  han baixat un 90% en zones on la primavera s’avança més) (Both et al. 2006, Both 

et al. 2010, Kuhlmann & Clausen 2013). Per exemple, un bosc temperat té una estacionalitat 

major (la major quantitat d’insectes disponibles es manté durant un període curt de temps de 

l’any) en comparació amb un pantà amb una vegetació que permet el creixement d’insectes 

més enllà de la primavera, en aquest últim hàbitat els ocells tenen més marge de temps per 

coincidir amb una disponibilitat de recursos major encara que s’avanci la primavera (Both et al. 

2010). 

 Els ocells migradors de llargues 

distàncies són més vulnerables al canvi 

climàtic que els migradors de curtes 

distàncies i els no migradors, ja que a la 

seva zona d’hivernada pot haver un clima 

on les estacions avancin a un ritme 

diferent al de la zona de cria, on es pot 

avançar la primavera respecte la zona 

d’hivernada i provocar que els ocells hi 

arribin posteriorment al pic de menjar, 

provocant una disminució de la fitness, 

tal i com s’ha explicat a l’apartat 2 i com 

es mostra a la (figura 3) (Both et al. 2010, 

Kuhlmann & Clausen 2013).  

Els migradors de curtes distàncies també es poden adaptar millor a primaveres avançades al 

lloc de cria, ja que l’hàbitat on passen l’hivern està més a prop del de cria, per tant tenen un 

clima més semblant i els ocells es poden anticipar millor a una primavera avançada (Møller et 

al. 2008), especialment si crien a llocs temperats d’Europa i Nord Amèrica (Gordo 2007). 

També es pensa que la seva data d’inici de migració està més controlada pels factors climàtics 

(el fotoperíode és menys determinant) respecte la data d’inici dels migradors de llarga 

Figura 3. Tendència de poblacions de passeriformes (Anthus 

trivialis, Ficedula hypoleuca, Sylvia borin, etc.) que viuen al bosc de 

Drenthe (Holanda) i la seva data d’arribada a la zona de cria. Les 

poblacions d’espècies que més disminueixen són les que més tard 

arriben. Les tendències de població s'expressen com la relació de 

les densitats en 2004 pel que fa a 1984, que es basen en les taxes 

de creixement anual de la població. Font: Both et al. 2010. 
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Figura 5. Gràfic on es mostra els valors de l’índex de NAO des de 1864 

a 2015, en els mesos entre desembre i març. Es pot observar un 

increment en la freqüència d’anys amb valors positius (en vermell, els 

negatius en color blau) des de 1970. Font: Hurrell, James & National 

Center for Atmospheric Research Staff (2016).  

distància, el que permet una major flexibilitat 

per ajustar la data de la migració a la 

disponibilitat de recursos al lloc de cria 

(Møller et al. 2008, Salido et al. 2012).  

Per altre banda, els de curta i llarga distància 

poden allargar la seva estada a la zona de 

reproducció, en el cas d’haver arribat tard, 

per poder aconseguir l’energia necessària 

abans de migrar cap a la zona d’hivernada o, 

inclús per fer més d’una posta si troben 

bones condicions (en el cas de passeriformes 

estudiats al Regne Unit) (figura 4), com 

tardors que arriben més tard (Jenni & Kéry 

2003, Salido et al. 2012).  

3.1.1. Canvis deguts a l’Oscil·lació de l’Atlàntic Nord (NAO)   

És un sistema de variabilitat de pressió atmosfèrica a gran escala que afecta especialment a la 

regió Nord Atlàntica i a continents propers, com a Europa. Domina sobretot entre els mesos de 

desembre a març i provoca un desplaçament nord-sud (o al inrevés) de les tempestes i 

depressions a través de l’Oceà 

Nord Atlàntic i Europa. Aquests 

sistema provoca variacions en la 

intensitat de les tempestes d’un 

any a l’altre, influint molt en les 

precipitacions anuals d’Europa 

(Osborn 2000).  

Les variacions de la NAO es 

poden mesurar amb un índex que 

te en compte la diferencia de la 

pressió normalitzada del nivell 

del mar entre Portugal i Islàndia. 

Valors positius corresponen a un 

increment de temperatures i precipitacions al nord d’Europa i al sud-est de Nord Amèrica, 

podent provocar anomalies amb sequeres a la conca Mediterrània (Hurrell 1995). 

Figura 4. A) Principals esdeveniments del cicle vital dels 

ocells migratoris entre les migracions pre-nupcial i post-

nupcial. B) Arribada avançada: pot avançar la data de 

sortida  dels migradors de llarga distancia que només fan 

una posta d’ous. C) En migradors de llargues distàncies que 

fan més d’una posta, una arribada avançada pot allargar el 

període de cria amb postes extra i endarrerir l’inici de la 

migració post-nupcial. Font: Gordo 2007. 
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Figura 6. Mitjana de les condicions d’energia dels 

ocells observats per Paxton et al (2014) durant l’ENSO 

i els anys sense ENSO. A)Condicions a Sud Amèrica, B) 

Condicions al Carib d’Amèrica Central. A Sud Amèrica 

hi ha diferències significatives entre El Niño, La Niña i 

els anys sense ENSO, mentre que entre La Niña i els 

anys sense ENSO no s’aprecien diferències. Al Carib no 

s’observen diferències entre els anys d’ENSO i els anys 

sense ENSO. 

Un índex positiu, es correlaciona amb l’arribada avançada dels ocells migradors de curtes 

distàncies, ja que s’associa amb corrents de vent a l’oest d’Europa provinents de l’oest i el sud i 

la seva freqüència i velocitat s’han vist incrementades en els últims 40 anys (figura 5), això fa 

que els ocells puguin volar més ràpid i arribar abans al seu destí (Gordo 2007 i Hubálek & 

Čapek 2008). A més, amb un índex positiu, a latituds com al nord i centre d’Europa, les 

condicions ecològiques pels migradors de curta distància milloren, degut a que la primavera 

s’avança i per tant, també la producció de vegetació i invertebrats, que podran aprofitar-la 

més al arribar abans al seu destí. Per altre banda, s’ha vist que l’inici de la migració en 

migradors de llargues distàncies esta més influenciat pel clima de la seva zona d’hivernada que 

per la NAO, quanta més distància a recórrer en la migració menys efecte té la NAO. Per tant, 

això fa que es puguin ajustar menys al clima de l’hemisferi nord i s’afavoreixen els desajustos 

en la seva fenologia (Hubálek & Čapek 2008). 

3.1.2 . Canvis deguts a “El Niño” Oscil·lació del Sud (ENSO)  

L’ENSO és un dels fenòmens climàtics més 

importants, ja que té influencia sobre els 

patrons de precipitació de la Terra, 

especialment a zones del Pacífic d’Amèrica del 

Sud on pot succeir en intervals de 2 o 7 anys. 

Aquest fenomen, en ecosistemes terrestres, 

impacta sobre la producció de les plantes i la 

dinàmica de les comunitats (Paxton et al. 

2014). L’oscil·lació periòdica entre El Niño 

(temperatures atmosfèriques calentes degudes 

a un increment de temperatura inusual a l’oceà 

Pacífic Equatorial - NOAA 2016) i La Niña (fase 

oposada de El Niño amb temperatures 

atmosfèriques fredes causades per un 

refredament inusual de l’oceà Pacífic Equatorial 

-NOAA 2016) durant l’hivern, provoca 

increments importants de pluja en algunes 

regions, mentre que en d’altres pot provocar 

sequeres.  

L’ENSO (incloent fases de El Niño i La Niña) està 

incrementant la seva freqüència i intensitat a 
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mesura que avança l’escalfament global i això està impactant sobre les poblacions d’aus 

migratòries, especialment a nivell energètic (Paxton et al. 2014). Paxton et al. (2014) va 

estudiar des de 1993 a 2010 l’efecte de El Niño sobre els ocells migratoris que passaven 

l’hivern a Sud Amèrica i al Carib d’Amèrica Central i, va observar que els ocells de Sud Amèrica 

patien temperatures més altes i condicions ambientals més seques que els del Carib, produint-

se una reducció de la vegetació (comprovat amb l’índex NDVI) i una disminució de 

l’abundància  d’artròpodes disponibles. D’aquesta forma provocava que en el moment de la 

migració cap a zones del Nord, els ocells de Sud Amèrica tinguessin menys energia, inclús 

enrederint l’inici de la migració.  

Mentre que al Carib l’efecte de El Niño no sembla influir tant (només es va observar un lleuger 

increment de temperatures respecte La Niña i els anys sense ENSO) i no es va veure diferencies 

en les condicions energètiques dels ocells entre El Niño, La Niña i els anys sense ENSO (figura 

6). La deficiència d’energia en els ocells de Sud Amèrica incrementava la mortalitat dels ocells, 

com la bosquerola golanegra blava (Setophaga caerulescens), ja que els suposava més esforç 

passar barreres geogràfiques com el Golf de Mèxic i havien de parar el doble de vegades per 

alimentar-se, el que també afavoria un risc més alt de depredació, i també la competència 

interespecífica i intraespecífica al reunir-se un alt nombre d’ocells en taques petites de bosc, 

on l’abundància de vegetació i artròpodes era molt limitada. Per altre banda, els episodis de La 

Niña sembla que ajuden a recuperar les poblacions afectades per ENSO, ja que propicien unes 

condicions ambientals més humides i, per tant, més producció de vegetació i artròpodes 

(Paxton et al. 2014). 

3.2. Reducció i qualitat de l’hàbitat  

Altre causa que fa que les poblacions d’aus migratòries disminueixin, és la reducció del seu 

hàbitat, tant per causes climàtiques (com sequeres extremes que s’estan produint) o per 

causes antropogèniques. Això suposa la pèrdua de llocs on reposar i alimentar-se i, per tant un 

increment de la densitat de competidors (Klaassen et al. 2012). La competició pel menjar 

suposa una reducció en l’accés a nutrients i alts nivells d’estrès, deprimint el sistema 

immunitari i augmentant la probabilitat de patir malalties, especialment si els ocells es troben 

agregats en un espai reduït, afavorint la seva transmissió  (Altizer et al. 2011, Klaassen et al. 

2012).  

Una reducció d’hàbitat també pot suposar més temps de viatge per trobar una zona adequada 

a les seves necessitats i, per tant, pot suposar una pèrdua important de reserves energètiques i 
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produir un dèficit d’energia per al moment de la reproducció, perjudicant la seva fitness 

(Klaassen et al. 2012). 

La qualitat de l’hàbitat on s’alimenten també és important, ja que si té tòxics, com pesticides a 

camps de conreu, aquests poden acumular-se en els greixos i, en el moment de màxima 

intensitat d’activitat i per tant de consum de reserves, els tòxics poden passar a la sang en gran 

quantitat i distribuir-se per la resta del cos, afectant la seva salut (Klaassen et al. 2012, SMBC 

no datat).  

Per altre banda, l’alteració de les condicions ambientals d’un hàbitat (com talar part d’un bosc 

per fer camps de conreu) pot fer disminuir poblacions d’algunes espècies però també pot fer 

que augmentin altres, com algunes aus migratòries aquàtiques i herbívores que s’aprofiten 

dels camps d’agricultura intensiva. Per exemple, en el cas  de l’oca riallera grossa (Anser 

albifrons), l’oca vulgar (Anser anser), l’oca de vec curt (Anser brachyrhynchus) i l’oca de galta 

blanca (Branta leucopsis) als Països Baixos, on es va veure que el 72% dels individus es 

concentraven en prats de pastura i el 28% en camps de cultiu de cereals (Van Eerden et al. 

2005). 

4. Futur de les aus migratòries si el canvi climàtic continua 

S’ha estimat que en els pròxims 100 anys el nivell del mar haurà pujat globalment entre 10 i 

90cm degut a que les temperatures continuaran pujant (fins a 4-6oC en aquest segle – SEOc no 

datat-) i, això, farà que l’aigua de l’oceà s’expandeixi i els casquets polars continuïn 

descongelant-se. Per tant, es perdran hàbitats d’aus costaneres (ex: corriol semipalmat 

Charadrius semipalmatus, o el tetolet gris Limnodromus griseus que paren a menjar a la Badia 

de Sant Francisco), degut a que l’aigua convertirà zones intermareals en submareals, tot i que 

les zones més afectades seran les que tinguin murs de contenció, edificis a prop de la platja o 

la orografia de la zona no permeti que l’aigua arribi a l’interior de la costa i formi nous hàbitats. 

Les aus costaneres hauran de competir molt per l’espai i pels recursos i les seves poblacions es 

poden veure molt afectades (Galbraith et al. 2002 i WHSRN no datat).  

Goodman et al. (2011) sosté que es produiran canvis morfològics en els ocells, com un 

increment del pes i de la llargada de les ales o el contrari, depenent de la temperatura i de la 

variabilitat de la climatologia de cada zona i els patrons de la producció primària relacionats 

amb ella.  
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Salido et al. (2012) diu que les espècies que mostren més productivitat, són generalistes per al 

tipus d’hàbitat on poden viure i tenen major flexibilitat fenològica, per tant, tenen menor 

probabilitat d’una disminució de les seves poblacions que les d’altres espècies.  

Si els desajustos en la fenologia de les aus s’incrementen, com s’espera amb l’avançament 

continu de la primavera, es pensa que les poblacions disminuiran més a zones amb una 

elevada estacionalitat de la disponibilitat d’aliment (ex: tundres i prats) que afectarà més a les 

espècies amb dificultats per avançar el seu moment de cria, com les migratòries de llarga 

distància que són poc flexibles pel fotoperíode. També s’espera que aquestes, en zones 

temperades, hauran de competir amb les espècies no migratòries que viuen a la seva zona de 

cria,  que es veuran incrementades per les bones condicions climàtiques (Both et al. 2010). 

Els efectes de les temperatures seran majors al nord d’Europa, mentre que al sud seran més 

lleugers i s’incrementaran les proporcions d’aus migratòries (ja que algunes podrien reduir les 

seves distàncies de migració per compensar els desajustos), mentre que al nord disminuiran, 

provocant que les comunitats s’hagin de reestructurar (Salido et al. 2012 i Schaefer et al. 

2008). 

S’espera que les espècies de llarga distància mostrin alguna resposta evolutiva per sobreviure, 

ja que al passat ha succeït amb altres canvis dràstics del clima, però ara la seva capacitat de 

resposta ha d’estar disminuint amb la pèrdua d’hàbitat a les zones d’hivernada i durant la 

migració. Per tant, la seva evolució podria ser massa lenta en algunes espècies, provocant colls 

d’ampolla i extincions (Both et al. 2010). També s’espera que moltes aus modifiquin la seva 

fenologia de la forma que s’explica a la figura 4 (Gordo 2007).  

Respecte la NAO, s’espera que segueixi incrementant-se la freqüència d’anys amb índexs 

positius, incrementant les temperatures a l’hemisferi nord i afavorint a les espècies d’aus de 

zones temperades, especialment a les aus migratòries de curtes distàncies i a les residents, 

mentre que afectarà a les aus migratòries de llargues distàncies afavorint desajustos en la seva 

fenologia (Hubálek & Čapek 2008). 

Altre fenomen que incrementarà la seva freqüència i intensitat és l’ENSO, aquest suposarà 

impactes negatius en la dinàmica de poblacions dels ocells, especialment als llocs d’hivernada 

a Sud Amèrica en regions costaneres. Les espècies que viatgen llargues distàncies seran les 

més afectades per ell, però s’espera que els anys de La Niña compensin els efectes negatius 

amb les condicions climàtiques oposades a les de El Niño (Paxton et al. 2014). 
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Aquests fenòmens poden causar pertorbacions dràstiques del clima que poden provocar una 

forta disminució de poblacions d’aus a nivell local, com a Polonia amb ous de Chroicocephalus 

ridibundus que es van trencar per congelació i es va perdre el 66,2% dels ous i les parelles 

afectades no van fer més postes (Indykiewicz 2015). 

5. Conclusions 

El canvi climàtic està provocant la pèrdua de poblacions d’aus migratòries, especialment les 

que recorren grans distàncies, mentre que per altre costat està afavorint a d’altres com les aus 

migratòries de curta distància i les no migratòries en zones amb climes temperats. Per tant, la 

flexibilitat de les espècies serà determinant en la seva supervivència, ja que moltes hauran 

d’adaptar-se a noves dietes, distàncies més llargues per trobar aliment (pèrdues d’energia més 

grans), llocs de cria diferents, competència per l’espai i l’aliment, i una freqüència més alta de 

pertorbacions climàtiques brusques degut als diferents fenòmens climàtics que s’accentuaran 

amb l’increment de les temperatures (NAO i ENSO sobretot). Degut a la forta relació del 

moment de la migració amb el fotoperíode de les aus migratòries de llargues distàncies, 

aquestes seran les aus més afectades pel canvi climàtic al tenir menys flexibilitat per ajustar les 

dates d’arribada a la zona de cria amb les dates on hi ha la major quantitat de recursos. L’ús 

del sòl pels humans empitjora la situació fragmentant hàbitats o destruint-los, ja sigui edificant 

o fent camps de cultiu.  

No es pot aturar el canvi climàtic, encara que es pugui alentir si els governs prenen mesures 

suficients contra els gasos d’efecte hivernacle i es fan bons programes de conscienciació per 

fer veure a la gent la importància de conservar el medi ambient. En quant a les aus migratòries 

el que si que es pot fer és mitigar els efectes que el canvi climàtic pot causar a les poblacions, 

principalment amb programes de conservació de les espècies i dels seus hàbitats (com el 

conveni internacional de Ramsar que protegeix més de 2000 aiguamolls de diferents països- 

Ramsar.org ). Aquests s’aconsegueixen dur a terme estudiant les diferents aus, especialment 

fent seguiments amb programes d’anellament coordinats entre països (Euring s’encarrega de 

coordinar els programes d’Europa -MAGRAMA no datat), d’aquesta forma es pot saber com 

s’està veient afectada una espècie i cercar mesures per ajudar-la en el cas de necessitar-ho. 

Un mètode que es podria seguir en algunes zones és el que van seguir en un estudi que es va 

fer en una illa d’Escòcia (l’illa Fair), van demostrar que si es posaven subministradors d’aliment 

en zones on hi ha un dèficit per algunes especies migratòries (estudi fet amb còlits grisos, 
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Oenanthe oenanthe) durant l’època de cria, tant adults com juvenils es veien afavorits i la 

població s’incrementava cada any respecte la població control (la taxa de supervivència de 

juvenils per cada any era de 0,44 en les aus amb aliment extra, mentre que els control tenien 

una tasa de 0,28). Per tant, s’hauria de seguir investigant aquest mètode per poder aplicar-lo a 

més zones (Seward 2013). 

Finalment, l’autora pensa que s’haurien de fer encara més estudis sobre els efectes que poden 

tenir les pertorbacions climàtiques en les aus migratòries, especialment de les que migren per 

Àsia, ja que segons la taula que es mostra a l’annex i el que s’ha pogut comprovar al revisar la 

bibliografia utilitzada, la majoria de documents relacionats amb les aus migratòries i el canvi 

climàtic provenen d’estudis fets sobre aus que migren per Amèrica del Nord i països de la Unió 

Europea, entre d’altres com Canadà i Austràlia.  Si es fessin,  es podria obtenir una visió encara 

més completa a nivell global de l’impacte que està suposant el canvi climàtic en les espècies 

d’aus migratòries.  
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Annex 

Taula extreta del cercador de documents Scopus (www.scopus.com), on es mostra la quantitat 

de documents relacionats amb la cerca  “migratory birds climate change” que s’han fet en 

diferents països. En total 548 documents. 
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