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Introducció
Des de l’any 2013, l’ADENC ha organitzat sessions mensuals d’anellament al riu Ripoll de Sabadell com a activitat
complementària al projecte de recuperació ecològica “Fes reviure el Ripoll”. El riu Ripoll és un riu que ha estat força
castigat des de l’època de la industrialització, encara que actualment es troba en un procés de lenta recuperació.
El que va començar com una simple activitat d’educació ambiental, s’ha convertit en una gran font d’informació sobre la
diversitat avifaunística de la zona, amb 1161 captures de 47 espècies diferents des de l’octubre de 2013 al maig de 2018. A
l’estació d’anellament s’hi han col·locat entre 6 i 8 xarxes totalitzant uns 84 metres de xarxa, quasi sempre en les mateixes
zones: una xarxa travessant el riu, una altra en un petit bosc a 50 m del Ripoll i la resta en bateria entre un canyar a la riba
del riu i uns horts. Les jornades d’anellament s’han dut a terme de setembre/octubre a desembre i de gener a maig.

Resultats preliminars
 Resultats de diversitat d’espècies:

Diversitat potencial al riu Ripoll

•
•
•

Cada temporada (setembre a maig) es capturen entre
25 i 33 espècies diferents d’aus.
En total s’han capturat 47 espècies diferents.
Sembla ser que la xifra màxima de diversitat a la que
es pot arribar rondaria les 50 espècies.

Distribució de la longitud d’ala de Sylvia atricapilla

La longitud de l’ala del tallarol de casquet (Sylvia
atricapilla) ens dona informació sobre la
procedència dels diferents individus:

• En general, els individus amb major longitud d’ala
provenen de poblacions migrants del nord d’Europa.
• Els resultats coincideixen amb aquesta afirmació, ja
que les mitjanes de longitud d’ala més grans, s’han
mesurat els mesos d’arribada de migrants.
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Conclusions
El riu Ripoll, tot i trobar-se al costat d’una de les àrees més poblades del nostre país, presenta una gran
diversitat d’espècies d’aus. No només això, a més sembla ser que el riu és un hàbitat més que idoni per a
les aus, reflectit en les diferents recaptures:
• La recaptura continuada al llarg dels anys de diferents individus de merla comuna i de tallarol capnegre
(entre d’altres) sembla indicar que el riu Ripoll és una zona de cria òptima per a nombroses espècies,
així com un hàbitat força adequat.
• Així mateix, cal destacar la captura d’un mateix individu de boscarla de canyar (Acrocephalus
scirpaceus) un mateix any en un període de dues setmanes de diferència. Aquest individu, en el temps
entre la primera captura i la segona, va patir un considerable augment de pes, així com de la quantitat
de greix (de 12,5g amb 3, 2 de greix i múscul a 16g i 7, 3 de greix i múscul en dues setmanes).
Com a conclusió, es podria dir que el riu Ripoll és una zona d’interès ornitològic notable i que si s’hi
segueixen fent esforços per a preservar-lo i millorar-ne l’estat ecològic, amb el temps es podran recuperar
nombroses poblacions d’aus que utilitzen aquest espai com a zona de cria, d’hivernada i com a parada
durant el pas migratori.

Amb la col·laboració de:

Les recaptures d’ocells anellets són un valuosa
font d’informació sobre la zona on està l’estació
d’anellament. És per això que s’ha fet una “taula
de recaptures” amb les espècies de les quals es
tenien més de tres individus recapturats més de
tres cops.
Com es pot veure, les espècies amb el major
nombre d’individus recapturats són el tallarol
capnegre (Sylvia melanocephala), el rossinyol
bord (Cettia cetti) i la mallerenga cuallarga
(Aegithalos caudatus), seguits de la merla
comuna (Turdus merula) i el tallarol de casquet
(Sylvia atricapilla).
És important destacar la presència d’un mateix
individu en una mateixa zona al llarg de diferents
anys. El fet que es capturin els mateixos individus
en una zona repetidament ens pot donar una idea
de la qualitat de l’hàbitat, ja que els animals trien
activament aquesta zona en concret.

