
Fauna de Monfserrat:
Els colombids

(Golumbidae)
per Vicenç Bros, Iordi Míralles i loan Recrl

Aquesta els colombids,
és una de s, fins i tot per
þ Bent fo naturalístiques.
Es tracta quals a Mont-
serrat en tenirl 4 representants: el colom
domèstic que viu en estat semisalvatge al
monestir i rodalies (Columba liyia domes-
tica avui
dia (Co-
lum nas)
ila

Són aus robustes, de mida mitjana-peti-
ta i de vol potent. Ocupen diversos medis,
des del bosc espès, fins a àrees descober-
tes com els conreus, i fins i tot les àrees
urbanes.

Construeixen un niu petit i malgirbat,
d'esquerdalenca estructura, en arbrel, ro-
ques o construccions humanes, on ponen
generalment 2 ous.

Són tots ells fitòfags, és a dir s'alimen-
ten de t de
fruits i mpo-
nent so cria,
especial

Tudó (Columba palumbus)

Es
al col
blant

La
bruns
i sobretot una taca blanca a l'ala, molt cons-
pícua, i en els adults un collaret blanc al
coll.

Aquest és el colom de bosc salvatge; viu
preferentment als alzinars i pinedès, on
s'alimenta excÌusivament de fruits i llavors.

Sembla que a Montserrat, com en d,altres
rrrassissos, la població sedentària és escassa.
Hom n'observa un màxim d'individus a l,hi
vern, gràcies a l'arribada de nombrosos
exemplars centreuropeus, que sens dubte
vénen a la nostra serra a feposar-hi, espe-
cialment perquè hi troben uñ bon sosteii
ment, les glals, aquest és el seu principal
aliment a l'hivern.

Tot i això, des del mes de febrer fins a
l'abril, els vols de tudons s'incrementen fins
a ryé-s d-e 100, cosa que passa a la tardor, per
raó de la migració.

Posteriorment arriben els exemplars esti-
vals que passaran amb nosaltreè tota la
primavera i l'estiu. Crien a partir d,abril,
tot i que el màxim de parelles covant es
doni a finals de maig. Poden arribar a criar
dues vegades. Els tudons però, ja comen-

Niu de tudó



Xixella (Columba oenas)

Aquest columbid, més petit que el tudó,
però de vol potent i ràpid, no té cap tret
conspicu distintiu. Tot ell és grisenc, i pot
donar la sensació de blavís segons com li
toqui la llum.

Tot i això, la seva veu monòtona i el seu
comportament territorial faran que la pu-
guem observar llargues estones mentre canta
des d'un arble sec o dalt d'una roca.

A Montserrat ocupa els vessants més me-
diterranis, és a dir més secs, com els dels
Brucs-Collbató i el cantó de l'Aeri. Sol viure
en zones molt obertes, i cria en cingles, en-
cara que hem comprovat que també ho pot
fer en construccions humanes, com ara ponts
de ferrocarrils, torres de guaita a la vall del
Llobregat.

Tot i que diversos autors la citen com a
sedentàriã, en aquestes serralades la xixella
marxa en els mesos més freds, per retornar
cap al març i potser abans, i cria fins ben
entrat 1'estiu.

No
amb
deixe
caÍa
s'apunten com els més imPortants.

Tudó (Columþa Palumbtrs)

ôen a manifestar-se vocalment a finals de
desembre.

culta la recerca i l'obtenció diària d'aliment,

nals i les vores de la muntanYa.

cap poll!).

Tòrtora (Str eptol elia turtur)

És el colombid més petit. Es distingeix
clarament per la seva coloració bruna-ro-
genca als dors i ales i per la ratlla blanca
a la cua i el petit collaret.

És estival; arriba a Ia nostra comarca cap
a l'abril. Nia en arbres on basteix un fràgil
niu com la majoria de colombids. Hi pon
2 ous; possiblement pot arribar a fer 2 cries.

Tot i que
bord, sens d
nes obertes,
i ametllers,
És per això que a Montserrat es troba al
vessant W, el més conreat.

El seu status oscil'la segons els anys i
sembla que és en directa relació amb I'ex-
tensió dêl conreu. Encara que els darrers

rostoll i en els fils de corrent'
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