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Hi ha una munió d'espècies de petits
ocells de conducta amagadissa i de cants
agradables, que no paren ni un moment de
moure's d'un lloc a l'altre: entre els barCis_
sars, les argelages i els arbres de la torren-
tera. Aquests moixons generalment són ano-
menats popularment ocells de bardissa.
Aquest terme inclou les bosquetes, els ta-
llarols, les tallaretes i altres petits moixons
insectívors de difícil identificació per al
profà.

Els tallarols són ocelis de dimensions pe_
tites. Tenen colors apagats i normalment una
diferenciació de coloraines del plomatge
prou acusada entre els mascles i les feme_
Iles.

Tallarol cap negre.

Malgrat que són ocells típicament insec-
tívors, durant l'hivern per raó de la manca
de recursos algunes espècies sovint s'ali-
menten de fruits i borrons.

Els tallarols, pel fet d'ésser molt discrets,
són moixons difícils de reconèixer visual-
ment, però tenen uns cants melodiosos que,
si ens hi fixem, ens poden ajudar molt a
reconèixer les diferents espècies.

A l'hora d'observar els tallarols, igual que
els altres ocells esquius, cal en primer lloc
localitzar-los; tot seguit, cal amagar-se, i
amb molta precaució esperar que l,ocell
surti del matoll o del bardissar.

Les espècies de tallarols més freqüents,
que hem trobat fins avui al massís de Mont-
serrat i les seves rodalies, són les següents:
El tallarol gros, estival. El tallarol de cas-
quet, present a Montserrat durant tot l'any.
El tallarol de garriga estival. I el tallarol
capnegre, present durant tot l'any.

El tallarol gros (S):lyia borin)

Tallarol de 14 cm. de longitud, de colors
uniformes i sense cap tret distintiu que
permeti reconèixer-lo fàcilment; el bec és
curt i les potes fosques. El plomatge és
grisenc amb les parts ventrals més clares.

El talÌarol gros és un habitant caracterís-
tic de les zones forestals, especialment en
els alzinars de les parts altes del massís de



Montserrat, però tamLré el podem trobar en
garrigues i brolles, així com en els marges
dels conreub de la plana.

Durant el mes de maig construeix un sen-
zill niu entortolligant arreletes i fullaraca
en el sotabosc o en els esbarzers.

El tallarol de casquet (Syluia atricapilla)

El tallarol de casquet és una espècie prou
freqüent a Montserrat, especialment dtrrant
l'hivern "en què s'agrupen en petits estols.
El mascle té tonalitats grisenques, amb el
pit més blanquinós, i al cap, hi destaca una
màcula negra brillant; en canvi, la femella
el té marró. Els joves són molt semblants
a les femelles.

Aquest tallarol habita en jardins, marges
de conreus i arbredes; és freqüent en els
bosquets de ribera dels marges del Llobre-
gat, i més localitzat en els boscos que són
exclusivament de pins a les parts baixes de
la muntanya.

El niu que moltes vegades té la forma
semblant a una copa, el construeix en ar-
busts de poca alçada mitjançant arrels, lla-
na, pinassa i fulles de diferents menes. La
posta té lloc durant els mesos de maig o
juny i consta de 4 a 6 ous.

El tallarol de garriga (Sylvia cantillans)

Els mascles són de colors més cridaners
que els de les femelles; el dors el tenen
de tons blavosos, i les palts ventrals d'un
color vermell-ataronjat. Cal destacar també
unes b.lanques bigoteres que fan aquesta
espècie inconfusible amb les altres menes
de tallarols.

Com indica el seu nom, al tallarol de
garriga li agraden preferentment les brolles
i garrigues, així com també els llocs pedre-
gosos amb mates baixes de les parts culmi-
nants del massís. Localment també és pre-
sent en alguns alzinars i en brolles arbra-
des.

El tallarol de garriga és un moixó típi-
cament estival, les primeres observacions

Tallarol de casqtLet.

d'ocells amb pas coincideixen generalment
amb els darrers dies de març.

A mitjans d'abril construeix delicadament
el niu en algun arbust baix mitjançant her-
bes, arreletes i pèI. La posta consta de 3 a
5 ous que incuba preferentment la femella
durant una dotzena de dies.

El tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)

Espècie de distribució mediterrània. Distin-
girem els mascles perquè tenen el cap
negre i els ulls resseguits per un anell roig
molt visible; el cos té tons grisencs. En
canvi les femelles tenen tons més apagats.

El tallarol capnegre es pot considerar com
una espècie ubiqüista: viu des de zones fo-
restals passant per fruiterars, indrets ajar-
dinats fins a zones desforestades.

El niu el construeix en vegetació baixa
mitjançant arrels, branquillons i herbes on
pon uns 4 o 5 ous. Normalment realitza dues
postes l'any; la incubació sol durar uns 13

dies.
Altres espècies de tallarols també presents

són el tallarol emmascarat (Sylvia hortensis)
de pas i probablement estival, 7a tallareta
vulgar (Sylvia coruunis) de pas i niadora en
alguns indrets, i la tallareta cuallarga (Sylvia
urtdøta) que fa vida a les zones assolellades
de la muntanya.
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