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1. INTRODUCCIO. 

La caqa dels tords a les Illes Balears és una de les activitats cinegetiques més populars, en part per raons de tipus tradicional, en 
part per raons de tipus social (la privatització dels espais de caqa fa inasequibles altres especies a gran part dels caqadors). Ens hem 
decidit a portar a terme aquest sencill aniilisi per tal de trobar una informació concreta del que és un vertader problema d'arrel cul- 
tural: la depredació humana sobre les poblacions migrants o invernants del gen. Turdus a les Balears. 

El metode per a la tasca 6s tan simple com ella mateixa: hem recopilat les dades dels fitxers del "Centro de Migración de 
Aves" de la Societat Espanyola d'ornitologia (Cltedra de Cordats; Universitat Complutense). La data de recopilació és de l'estiu 
de 1.976, per 10 que cal considerar que les recuperacions de la temporada 1.975-76 no hi figuren sino de forma fragmentlria. A 
més, anotem que no hem pogut ampliar detalls que s'ens revelaven interessants al curs del treball, ja que la documentació es troba 
fora del nostre abast quotidil per bbvies raons geogrlfiques. 

Consideram el total Caus anellades capturades (= recuperacions) com una mostra a l'atzar de la població migrant i hivernant a 
l'ambit del treball; d'aixó en deduirn una serie de dades aplicables en principi a tota la població (longevitat, etc ...) 

2. MODALITATS DE CACA. 

La relació següent es pot considerar exhaustiva i segueix, aproximadament, un ordre apriorístic de l'impacte suposat sobre les 
poblacions. Es interessant comparar-la amb la de HANSBURG-LORENA 1.869 (1.962), on d'altre banda els m&odes tradicio- 
n a l ~  es trobeifrepresentats grlficament. Actualment pot ser el tret més conspicuu és la barreja de metodes forqa primitius amb els 
de sofisticada modernitat. El resultat ultrapassa el pintoresquisme per assolir els límits d'una aparent canlpanya d'extermini. 

1. CACA DE LES POBLACIONS MIGRANTS DE TARDOR. 
4 1.1. Gz~a a 1 'espera arn b reclam. 

El metode consisteix en atreure les aus a un punt determinat (generalment un exemplar gran i aillat de pi) mitjanqant un re- 
clam electric (magnetofó) o mecinic (xibiu de boca); aprop del dit punt es troba el caqador, que captura als animals amb l'escope- 

1 ta. Es un metode molt efectiu, reduit a les hores de matinada, cosa que facilita la seva prictica als caqadors esportius, que hi dedi- 
quen estones previes a llur jornada laboral. Es a dir, l'impacte no queda reduit als jorns de festa. Molt estes al mes $Octubre i bo- 
na part de Novembre. 

Si bé aquests mbtodes són expresament prohibits a la vigent Llei de Caqa, el reglament d'aquesta preveu possibles excepcions, 
aplicades normalment i generosament a les Balears. A 1.979, per primera vegada s'han prohibit els magnetbfons, sembla ser que 
amb un exit sols parcial. 

2. CACA DE LES POBLACIONS HIVERNANTS. 

Els tords, a l'hivern, ocupen molts de biotops, perd presenten una marcada preferhncia per als de la drie de l'Oleo-Ceratonion, 



als seus diversos estadis, des de garrigues i miquies fins a les plantacions d'oliveres. Troben aqí baies madures i insectes de qué ali- 
mentar-se. Fer a la nit, els tords tenen més tendtncia a ocupar zones arbolades de major cobertura, alzinars o pinars. 

2.1. Gzga a Coll. 

Aquest sistema té una gran tradició i importhcia. Es usat sobre tot a les zones poc o molt muntanyoses. Tant d'alba com de 
prima (posta, de sol) els aucells volen entre les zones dYalimentaciÓ i de repbs passant per les clarianes de la vegetació (sovint fetes 
expressament pels caqadors o els llogaters dels Colls). L'instrument és una xarxa especial, de forma trapezoidal, alta de devers qua- 
tre metres, entre dues canyes que es mantenen en posició subvertical, obertes entre les cames del caqador, que les aplega com un 
ventall quanlt l'aucell hi impacta. 

Aquest mttode esti amplament professionalitzat, i s'usa de cap a cap de temporada; encara hem d'afegir que fins fa uns anys 
era corrent la concessió d'una prbrroga per a continuar aquesta caqa quant anibava la veda per als caqadors d'escopeta. Hom pot 
fer-se una idea de la seva importhncia observant el mapa 1, tenguent present que és el mttode dominant a Bunyola-Valldemossa- 
Esporles i molt minoritari al PG. 

2.2. Caga amb escopeta "a la ma1a"o "a l'aguait". 

Durant tot l'hivern els caqadors disparen contra els tords que topen a liurs eixides, o els esperen els capvespres als clissics llocs 
de dormida ("s'ajaguda"). 

2.3. Garballets. 

MMode conegut amb molt diversos noms, és el típic sistema d'un artilugi metdic en doble semicercle, tibat per una molla 
quant l'aucefl pica la menja (generalment una larva de colebpter tenebribnid, "cuc de rossinyol", que molts pagesos crien dins alfh- 
bies), produint la mort pel cop o per asfixia. Metode en regressió per qüestions legals, encara avui dona certament milers de captu- 
res, especialment a la regió del Pli i de Mitjorn. 

2.4. Lloses. 

Encara que és un dels noms del mt?tode anterior, ens referim 'aquí al sistema mis rudimentari en quant a materials: es tracta 
d'una pedra plana collocada sobre altres més petites i sostinguda per bastonets, que cau quant l'auceli menja l'esca (la mateixa que 
al cas anterior). Il.lega1, es troba també en regressi6, malgrat en quedin encara alguns professionals, si més no a les contrades de 
Mitjorn. 

2.5. Gzqa nocturna, "a l'encesa': 

Les aus són sercades dins la vegetaci6 amb l'ajuda d'una llum (carbur, substituit cada dia m6s per liinternes eltctriques). La 
captura és fa amb una "paleta", normalment una llarga branca d'uilastre bífida, amb els extrems units i faerro teixint una xarxa 
de mig palm quadrat, amb la que es copetja el cap de l'auceli. Així mateix s'usen xarxes de coll, escopetes d'aire comprimit o, en 
vespres molt durs, recolecció a la mA. 

2.6. Visc. 

Simplement una estesa de mattria aferradissa de procedtn& diversa (generalment adquirida al comerq), realitzada als punts de 
quertncies fortes de les aus, sovint atretes per reclam. Aquest mttode, també il.legal, es troba també en regressió. 

Hi ha d7altres sistemes, molt minoritaris, com són ara xarxes de doble malla, que fan bossa una dins l'altre i no precisen la pre- 
stncia física del caqador (a Testi1 d'un tresmall de pesca), i adhuc s'ha parlat de xarxes amb bateria, que matarien els tords per 
electrocució, per6 no es poden considerar usuals i el seu impacte 6s despreciable. 

3. RESULTATS PER ESPECIES. 

1. Turdus merula. 

Nom local: Mtl.lera. 
Nom catali: Merla. 
Número de recuperacions: 27. 
Origen: Veure el mapa corresponent, on s'indiquen 24 recuperacions. 

La distancia mitja aproximada és de 1 .I00 Kms., i la d x i m a  correspon a un aucell polac, que volA 1.700 Kms. 
Lyaucell hongarés és l'únic procedent d'aquell país capturat a Espanya. 

Distribució temporal (Vid grAfic 1). 
Per la concentració de captures a XI i a I, es pot deduir que les merles capturades a Balears són aus en migració. 



Grific 1 : Distribució mensual de les recuperacions de Turdus merula a les Iiles Balears. 
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Les captures, sempre hivernals, proven que les poblacions albctones no hiiriden amb les illenques, que són sedentiries. 
Edat de captura: 

25 animals són capturats a la tardor i hivern següents a la data d'anellament. 
1 ho fou a l'any següent i 
1 als dos anys. 
Sembla probable que es capturin més joves perque aquests migrin més (Migració diferencial). 
Algunes recuperacions han estat senyalades com a "Tord negre". Efectivament, eis caqadors mallorquins creuen que eis joves 

de merla, de bec encara fosc, pertanyen a una especie diferent. 

2. Turdus iliacus. 

Nom local: Tord cellard. 
Nom catall: Tord ala roig. 
Número de recuperacions: 1 1, recuperades en el mapa. 

L'edat mitja no és calculable, ja que les recuperacions són, majoritariament, d'aus anellades en edat desconeguda. De fet, 
molts són anellats ja com a migrants, amb 10 que l'origen és també desconegut. Els tres polls anellats a niu ho foren a Finlhdia 
(Migració aproximadament de 3 .O00 Kms en linea recta). De fet, hom pot sospitar un viatge molt més llarg, per la tendencia a se- 
guix la costa durant la migració, posada de manifest pels migrants anellats.De tota manera, la recuperació italiana fa pensar que la 
travessa del continent es deu fer, si més no per part del contingent de migrants, per Europa Central. 
Distribució temporal (Vid grific 2). 

Clarissima tendencia invernal: aquesta especie sols davalla en Bpoques ben fredes (primera recuperació dins del Novembre) i 
parteix més prest que les altres (cap recuperació en el marg). 

3. Turdus torquatus. 

Nom local: Tord flassader. 
Nom catall: Merla de pit blanc. 

Número de recuperacions: tres, primlries. Són d'aus que han volat uns 900 kms., dues d'elles capturades aquí de pas (mes X) i 
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una hivernal. Foren als anys 1.966,67 i 68. 
El tord flassader és a les Balears un migrant escas, per6 regular. 

4. Turdus pilaris. 

Nom local: Tord burell. 
Nom catala: Griva cerdana. 

Hi ha dues captures: un jove fmlandés (2.900 Kms) i un adult alema (ca. 1. S00 Kms). Amb dues captures són secundaries, del 
mes de gener de 1.960. 

El tord burell és un invernant escis, als mesos més freds. 

5. Turdus viscivorus. 

Nom local: lord grivi. 
Nom catala: Griva. 

Sols tenim una recuperació, primhia, d'un poll xec, anellat a 1.947 i capturat a Inca al gener (1 S00 Kms). 
Es una espbcie hivernant. 

6. Turdus pllilomelos. 

Nom local: 'Cord. 
Nom catali: Tord. 
Número total de recuperacions: 247 
Procedbncia: s'indica als mapes 7 ,8  i 9. (Representades aquelles que no presenten dubtes, 226 en total). 

La distancia mitja de procedkncia dels polls és de 1.600 Kms., dins un interval de 950 a 2.900. 
La dels adults és major: 1.800 Krns., amb un mínim de 450 i un mixim de 2.850. 
(Tot aixó referit sols a recuperacions primaries). 

Distribució temporal (Vid. grhfic 3). 
Es notable el nivell de XI, degut a la migració activa i als efectes de la cava a l'espera amb reclam. Al gener, quedant I'activitat 

cinegbtica reduida per llei a aquesta especie, els tords reben una pressió suplementaria, i la mortalitat és més gran. 
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Grific 3: Distribució mensual de 231 recuperacions de Turdus philomelos a les Iiies Balears. 
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A la vista d'aquestes dades, podem fer una hipbtesi aproximativa de quina part de les captures correspón a cada una de les mo- 
dalitats descrites. 

Considerarem que es deu a la caqa amb reclam tota la del mesos IX i X, i la part del XI que ultrapassa el nivell de XII. Tenim 
doncs un 21 o/o de les captures referida a aquesta modalitat. 

La caga a coll amb filats és l'únic mBtode legal a I1 i més tard. Suposant que la pressió de I1 és la mateixa a XI, XII i I, tenim 
un 40 o/o referit als "collers". 

Ens queden per als altres mBtodes un 39 010. Cal suposar que la majoria es deu a la caqa amb escopeta, perd no tenim infor- 
mació per a altres suposicions. 

Es important notar que un 17,3 o/o de les captures tenen Uoc a la prbrroga (mesos de I1 i 111) que es Uura alguns anys. Té, 
doncs, una incidBncia molt considerable. 

Una altre deducció que s'obté de la grifica és que la migració d'adults és més primarenca que la dels joves: les captures són ex- 
clusivament secundaries a IX, i majo:itlries en proporció a X. 

Distribució de les captures. 

Als croquis adjunts hem representat la distribució de les recuperacions, al primer en nombres absoluts, i al segon els referits a 
captures primaverals o autumnals, és a dir, en Bpoques de migració activa. 

Per a interpretar el primer, s'ha de tenir present la reunió en un sol reticle de diversos termes municipals. Els resultats re- 
flexen no sols les recuperacions reals, sino tamb6 l'existhncia de persones actives comunicants de recuperacions (Cas dels Srs. Ri- 
poll i Nadal, a Valldemossa i Felanitx respectivament). Tanmateix, els resultats són significatius, com ho prova el fet de la sem- 
blanqa de dades per contrades homogBnees (Raiguer, valls centrals de la Serra, Pollenqa i Escorca, etc...). 

En quant al segon, hom hi observa que les captures d'aus d'arribada (tardor) són preferentment a la Serra de Tramuntana, 
mentres les de passada primaveral es concentren a la Serra de Llevant. A Menorca l'assimetria estacional és també molt marcada. 

Anys de captura. 

Distribució de 14 1 exemplars d'edat coneguda: 



Croquis 1: Distribució aproximadament municipal de les recuperacions de Turdus philomelos a les Iiies Balears. 



Croquis 2: Distribució aproximadament municipal de les recuperacions autumnals -redons blancs- i primaverals quadrats negres- de Turdus philome- 
10s a les Illes Balears. 



Mapa 1 : Turdus merula. 

MAPES 

Origen geogrific de les recuperacions de Turdus a les Ilies Balears. 

Simbols: 

- o Adult. 
Poll. 1 ies. 

Q Edat desc. 
0 Adult. 
@ Poll. 2 ¡es. 

6 Limit brea de mproduccid. 

/ Mapa 2: firdus iliacus. 



Mapa 3: Turdus torqwtus. 
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1 Turdus pi laris 0 1  
Turdus viscivorus e 

Mapa 4: Turdus pilaris i Turdus viscivorus. 



Mapa 5: Recuperacions primhies de Turdus philomelos joves. 

RECUPERACIONS O'ADULTS DE TORD, NROU5 PHLOMELOS.. 

O "  

Mapa 7: Recuperacions secundaries dc Turdus philomelos. 

Mapa 6: Recuperacions primhies de mrdus philomelos adults. 

El trianglc significa cinc recuperacions -cinc rotiiets- i el quadrat, deu. 

Neta: Kccuperació primiria és la que té lloc en el primer viatje migratori següent a i'aneiiament -primer any natural en el nostre cas-. En cas distint. 
la recuperació 6s sccundhia. 



X XI XII I I1 I11 lv v 
Capturats al: 

ler. any 
20n. any 
3er. any 
4rt. any 
5 nt . any 
6st. any 
7im. any ... 
186. any 

~ b 

Les mortalitats anuals són: 

Absoluta Relativa 

ler. any 70,2 o10 70,2 o10 
2on. any 18,4 o/o 61 9 o10 Edat mitja: 14 mesos. 
3er. any 7,l o/o 62,s o/o 
4art. any 2,8 o10 66,6 o10 

El nombre de captures primaries Caus d'un any és del 70,2 010, i el de czptures d'aus de més d'un any igualment primaries és 
del '70,4 o/o. Tant aquestes xifres com les de mortalitat relativa situen la que deu ser mortalitat causada per la caga: del 60 al 
70 o/o. Evidentment, l'espbcie esta sobreexplotada. Tenguem present tamb6 que aquests cilculs estan fets amb totes les captures 
fins a 1.976, sense límit inferior, quant la caqa, aquests darrers anys, s'ha vist incrementada. 

]Les poblacions serien regressives si no quedassin disoltes dins una població estival molt m6s extensa que hiverna a zones de 
mortalitat més reduida. . 

Hom hauria d'afavorir una reducció de la pressió de caqa; 6s de preveure una reacció contraria, argumentant que l'alimentació 
del tord 6s lessiva als interessos dels oliverars. Es cert que la caga d'aquestes aus 6s una forma indirecta d'aprofitar els conreus, 
avui forga regressius. Aquesta regressió, precisament, invalida l'argument: darrera les peticions dels pressumptes conradors d'oli- 
va hi ha interessos cinegbtics o comercials dels llogadors de colls. La caqa, en tot cas, no s'hauria de prorrogar mai m6s e& de la 
recolecci6 de l'oliva. 
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