
Fauna de Montserraf:
Dos ocells hivernants.

El cercavores (Prunella Gollaris)
i el pela-roques (Tichodroma Muraria)

per Vicenç Bros, Iordi Miralles í loon Reql

És ben prou conegut que la fauna d'una
zona concreta no és estàtica, en el que fa re-
ferència a la variabilitat d'espècies, i a part
de les variacions que pugui observar segons
els canvis a què siguin sotmesos els seus am-
bients -per exemple, la tallada d'un bosc,
la installació d'un complex residencial...- hi
ha una variació estacional periòdica dels
seus habitants.

Així, regularment durant tot I'any hi hau-
rà un contingent d'espècies que quasi no es
mouran de la zona, com ara els ratolins, els
esquirols, les merles, les salamàndries..., i
aquests s'anomenen vertebrats sedentaris.
D'altres, hi vindran o en marxaran segons
canvis ambientals climatològics, bàsicament
estacionals, i que afecten l'àrea de cria de
cada espècie, I'alimentació, etc.

Així, per exemple, un gran nombre de sen-
glars, els rats-penats cavernícoles, algunes
llebres, molts tords, estornells..,, arriben al
nostre país i conseqüentment a l'àrea mont-
serratina quan comencen els primers freds
hivernals i les nevades, i en marxen quan
arriba la primavera. Aquests s'anomenen
vertebrats hiy ernant s.

D'altres, al contrari, procedents de terres
més càlides, molt sovint africanes, arriben a
finals d'hivern o de primavera per criar a les
nostres terres, i en marxen així que s'acaba
I'estiu: són els vertebrats estivals. Per exem-
ple, el rossinyol, el cucut, l'enganyapastors,
l'àliga marcenca, les orenetes, eI falciot, etc.
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nomenen espècies de pas o migrønts.

migració és molt fre-
er raó de la seva capa-
a grans distàncies per
comú en els mamífers

(almenys els europeus), alhora que quasi nul
en amfibis i rèptils. Com ja hem esmentat,
apareix com una adaptació als canvis esta-
cionals dels ambients, tròfics...

En el cas que ens ocupa avui us parlarem
de dos ocells, el cercavores (prunella collø-
ris) i el pela-roques (tichodroma murariø)
que només es troben al massís de Montser-
rat durant un breu període de temps: l'hi-
vern.

Tots dos crien als cims més alts del Piri-
neu, a partir dels 1.500-2.000 metres, allí on
la vegetació és pràcticament nul'la i on en-
cara a ple estiu es conserven les darreres
llenques de neu.

. No gaire més grossos que un pardal i pràc-
ticament insectívors, tots dos bcupen l,am-
bient rupícula, però, això sí, cada^un espe-
cialilzat en un microambient ben diferent.
Per un cantó, el cercavores rebusca per en-
tre tarteres i pedregars blocs despresos, men-
tre que el pela-roques ho fa tan sols en cin-
gles-i parets de gran verticalitat, sense poder-
1o observar pràcticament mai posat a lerca.

A Montserrat aquests dos ocells arriben
després de les primeres nevades al Pirineu,
que els impo aliment,ja que la neu del seu
territori; sens de tem-
peratures de ben segur ha d'influir sobre el
cicle de nombrosos insectes que desaparei-
xen i que són base de la seva alimentació.
_ A partir de novembre, i segons els anys a
l'octubre, es comencen a observar els 
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Cercayores naturalitzat de Ia col'lecció de vertebrats de I'Abadia de Montserrat.

mers individus, que restaran a les nostres
muntanyes prelitorals fins al març, en què
la bonança els empeny altra vegada vers el
nord.

A la nostra muntanya podreu observar els
vols de cercavores -ja que quasi sempre van
en grup- com peonen pels pedregars i roque-
ters de Sant Miquel, de les Magdalenes, de
Sant Jeroni, i fins i tot als voltants de l'Aba-
dia, sota els aparcaments. A la vegada que
quan us descobreixen emprenen un vol curt
i emeten un singular reclam, q¡ oxirrrp>. El
seu reconeixement és bàsicament per a la se-
va conducta esmentada, perquè els seus tons
són apagats amb pinzellades brunes lleona-
des a les ales, a l'excepció d'un collaret al
pit, blanquinós motejat, d'aci el seu nom
científic de ocollariso. A la nostra comarca
són anomenats pardals roquers.

Per contra, els pela-roques, també anome-
nats frares, els veureu sols, discrets, com si
volguessin amagar el seu preciós plomatge
negre i vermell carmí a les ales i que, com
una papallona de bec llarg i fi, busca i re-
busca pels més alterosos cingles i agulles;

d'aquesta conducta sens dubte en surt el seu
nom específic de oT. mureriarr.

La seva abundància és clarament menor;
si en un dia en veieu més de tres, ja serà
molt!

Aquest singular habitant el podreu obser-
vî-r als Frares, als Flautats, i fins i tot als
cingles de Sant Salvador de les Espases i de
Can Tobella, un signe més de la unitat inse-
parable que conformen amb el massís mont-
serratí.

Tot i que sembla que aquests ocells no te-
nen cap enemic natural de gran incidència,
pel fet de viure en llocs tan apartats del nos-
tre país són poc espantadissos i es poden ob-
servar com busquen ben tranquil'lament en-
tre rocs i cingles, sense gairebé immutar-se
per la nostra presència.

Això sens dubte els suposa un gran perill,
i sap greu veure'ls penjats d'un sarró o en
un enfilall de peces malgirbades pels trets, ja
que, a part d'engalanar els nostres cingles,
contribueixen ben eficaçment a la captura
de petits insectes i d'altres artròpodes.
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