PROTOCOL PHÉNOCLIM: EL RETORN DE
LES AUS MIGRATÒRIES
Selecció dels ocells
El CREA proposa l'observació de 5 espècies d'ocells comuns a la muntanya:
El falciot negre, l'oreneta comuna, l'oreneta cuablanca, la cotxa fumada i el cucut.
Les aus migratòries observades en el marc del programa Phénoclim creuen el Sàhara per arribar
al seu punt d'hivern a l'Àfrica, abans de tornar al seu punt de reproducció a Europa. Poden
recórrer més de 10.000 km. Només la cotxa fumada es queda a la zona mediterrània.
Els ornitòlegs iniciats poden afegir a aquesta llista el roquerol, el grasset de muntanya, la merla
de pit blanc, el tallarol de casquet, el mosquiter comú i el còlit gris.

Selecció de la zona d'estudi
És important fer les observacions prop de casa o en un lloc que visiteu regularment. Cal anotar
la data de retorn dels primers migradors.

Les observacions
Anoteu el lloc i la data en què observeu els primers ocells de les espècies seleccionades, així
com el nombre d'individus.
Els primers ocells migratoris arriben de manera aïllada en grups petits. L'arribada massiva de
la resta d'individus té lloc al cap d'unes setmanes. És l'arribada al punt de nidificació dels
primers ocells de cada espècie que cal anotar, per això que és important precisar el nombre
d'ocells observats.
Si algunes de les espècies observades passen tot l'hivern a la vostra població, indiqueu al
formulari d'introducció de dades «espècie resident». Es tracta d'un indicador molt valuós per
permetre mesurar els canvis de comportaments migratoris.
A títol indicatiu, les dades a partir de les que és probable observar els primers ocells apareixen
al calendari d'observacions, disponible a l'apartat d'Eines.

Introduïu les vostres observacions a internet
Quan us inscriviu al programa Phénoclim, rebreu un identificador i una contrasenya. Aquests
identificadors us permeten accedir al vostre espai personal al web http://phenoclim.org i
introduir les vostres observacions.
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