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NOTA SOBRE EL PAS I ANELLAMENT DE DURBECS L (Coccothraustes 

- s  

coccothraustes) A LA RIBERA D'EBRE I PRIORAT. 

Rau1 Aymi i Cubells 

Batlle J. Ayrni, 8 

LA PALMA D'EBRE (TARRAGONA) 
7 .  

ABSTRACT 

Note on migration and ringing of the Hawfinch (Coccothraustes) i n  

Ribera d'Ebre and Priorat (Tarragona). 

This note is about the autumn migration of the Hawfinch in the Province of Tarragona 

during October/November 1985. Male to female ratio is comented on. 

El  durbec í$occothraustes coccothraustes) s'ha considerat com a espbcie poc comuna 

a Catalunya (CARRERA & MARTINEZ, 1984), existint ací poque; dades referents a la 

seva migració i hivernada. Aixb és degut principalment a la seva acnsada irregularitat 

interanual en els seus desplacaments migratoris, de manera que hi ha períodes amb pas 

escas o nul i d'altres en qui5 la seva presbncia resulta forca evident. Aquest matelx 

caracter ha fet que algun autor l'hagi citat com a "migrador accidental" (MESTRE, 

1984). 

Per a les comarques del Priorat i Ribera d'Ebre, l'espbcie s'ha rarificat molt passant de 

ser gairebé bianual a restar amb caracter esporadic dins d'uns espais temporals més 

amplis. Com a referbncia, esmentar l'any 1978 com a Últlrna vegada amb evidbncies d'un 

pas regular i d'hivernada. Per a aquest mateix any, trobem també alguna clta al Maresme 

(CORDERO, 1984); manquen perb, dades significatives per a 1979, tot i que ha estat 
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citat com a freqüent al Vallks (BROS et al., 1982). Durant I'octubre i novembre de 1985, 

a la Ribera d'Ebre i Priorat, hom ha pogut observar un pas postnupcial important 

aprofitant aquest fet, ha estat possible I'anellament de 22 exemplars, dels quals s'han de 

constatar I'alta proporció de QQ (19) sobre U u  (3). 

Les dates d'observaci6,primera i última, respectivament, són 1'11-X i el 10-XI, tot I que 

la migraci6 postnupcial deu perllongar-se almenys durant tot novembre. Entre ambdues 

dates sabem que la migració s'ha mantingut forca regular, augmentant sensiblement 

durant I'última setmana d'octubre i primera de novembre que és quan s'ha observat 

major nombre d'exemplars. 

Seria molt interessant contixer si aquest pas de durbecs ha tingut lloc per tot 

Catalunya o només ha estat un fet d'imbit comarcal. Per aquesta raó, agrairia tota mena 

d'informació al respecte. 
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