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Fauna de Montserrat:
La merla

(Turdus nìerula)
per Vicenç Bros, Iordi Miralles i Joan Reol

La merla és sens dubte una de les espè-
cies d'ocells més abundants i caracteríSti-
ques de la muntanya de Montserrat. És un
dels ocells anomenats sedentaris, és a dir,
que viu ací durant tot l'any.

Aquest simpàtic moixó ateny uns 25 crn.
de longitud. El mascle és anomenat popu-
larment merlot, té un plomatge de color
negre lluent per totes les parts del cos; hi
destaca el bec groc, cosa que fa que no es
pugui confondre amb cap més altra espècie
d'aspecte semblant. La femella, en canvi, té
uns matisos més apagats; tant eI bec com
les altres parts del cos són de tons marro-
nosos que la fan passar més desapercebuda,

La merla és un bon exemple d'ocell que
s'adapla a viure en una àmplia varietat
d'ambients, tant naturals com artificials. En
principi es pot considerar que és un típic
habitant dels boscos més densos (alzinars,
xaragalls, etc.) però també és força abun-
dant a les pinedes esclarissades, en els mar-
ges de les hortes i
F'ins i tot nia co
és fàcil de veure
truccions properes al Monestir.

La merla s'alimenta bàsicament de tota
mena d'invertebrats. No menysprea, quan se

li presenta l'ocasió, fruits de diferents me-
nes i matèries vegetals vàries.

Generalment busca el seu aliment al
terra, remenant incansablement entre la fu-
llaraca i la brossa del bosc on captura lli-
macs, cucs, centpeus i tota mena d'insectes,
Tot això ho fa amb un soroll molt peculiar
que pot semblar que s'arrossegui un gros
animal. Inhabitualment, però, també captu-
ra insectes voladors.

Podem distingir diverses manifestacions
auditives de la merla; les més característi-
ques són la veu, el crit de fugida i el cant.

La veu no és més que un (cap-cap) que
va repetint intermitentment, però quan l'es-
panta algun excursionista o algun dels seus
enemics naturals, fa un crit molt estrident
que no es pot confondre amb cap altre; és
l'anomenat crit de fugicla.

El cant el sentirem durant la primavera
i durant les primeres hores dels calorosos
dies d'estiu, i és sense clubte un dels cants
més bonics i musicals dels ocells de la mun-
tanya; hom el defineix com aflautat i me-
lodiós.

Les primeres postes tenen lloc, segons les
nostres dades, durant l'abril i fins i tot a
finals de març. Més tard solen efectuar una
segona posta i potser en alguna ocasió una
tercerai això explica que es trobin nius amb
ous durant el juliol.

El niu es troba situat en arbusts o en les
parts més baixes dels arbres. Les parets ex-
teriors del niu, normalment estan cobertes
per líquens i molses, la part interior està
construïda amb herbes o petites arrels. Tot
ei coqjunt té trna estructura interna de fang
que ii dóna molta consistència.

La posta consta de 3 a 6 ous de coloració
grisosa o blavosa amb petites i abundants
màcules marronoses.

_ Quinze dies després de néixer, els polls
abandonen el niu; són fàcilment obsèrva-
bles, perquè fan curts vols en petits grups
que són preses fàcils dels depredadors.

Els adults també tenen enemics naturals,
ja que la merla és un element important de
les cadenes tròfiques. L'esparver, I'astor,
l'àliga cuabarrada i el falcó, així com ocells
de rapinya nocturns i mamífers carnissers
depenen en bona part de l'abundància d'a-
quest tord.
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