
Fauna de Monfserraf: 
Les mallerengues 

per Vícenr Bros, lordí Míralles í loan Real 

D'entre les innombrables e pecies de moi
o ons qu habiten els boscos que s'enfilen per 
les canal de Mont errat, egur que en han 
cridat l'atenci6 UIlS petits ocells de color ' 
cridaner.s, molt inquiet i xerraires, que fan 
vi.da entre el bo. catge: S611 les mallerengue . 
A Mont errat hi trobem les següents: la 
maU renga carbonera, la maUerenga b lava, 
la ma llerenga pet ita, la mallerenga emp lo
mallada i la roallerenga cuaUarga. 

La mallerenga carbonera (Parus majar), a 
mé d'é. er !a mé gran (14 cros.), té unes 
coloracions molt contrastades: la panxa gro
ga é lrave ada de de la gola fins al ven
tre per una ratUa negra i el dors és verdós. 
Aquests trets tan conspícus ajuden a identi-

fícar-la, si bé també hom la descobreix Hlcil
ment pel seu cant, fort, monoton, especial
rnent des de 1'epoca pre-nupcial en que co
menlia a ocupar els territoris de cría. És 
una de les mallerengues més abundants i més 
poc exigents a 1'hora d'escollir un habitat o 
ambient; així la trobem des de les brolles 
seques i els oliverars de Collbató fins a les 
canals més humides. També és una de les 
més terrestres i es pot veure facilment men
jant insectes o altres animalons aterra. 

La mallerenga blava (Parus caeruleus) 
-també anomenada Primavera- és una de 
les mallerengues més característiques de les 
canals obagues de Montserrat on abun
den els caducifolis i també vora rieres i 

Poli de mallerenga carbol1era acabat de sortir del niu. Podem com/;n9ar a apreciar la ratlla negra longitu
dil1al de la pal1xa. 



torrents. És facilment identificable per les 
seves petites dimensions i per les colora
cions blavertques deIs dors i de les ales, men
tre que la panxa és groga. Sol ésser una de 
les mallerengues més tardanes a l'hora de 
nidificar, i, si bé sol fer el niu en forats deIs 
arbres, podem trobar-ne entre els brancat
ge d'un niu d'astor, en una pinassa. 

La maUer nga pe Lita _(Paras ater) de peti
tes dimen ion (11 cms.) té una característica 
caputxa negra que contrasta amb una taca 
blanca del late]1 i amb la resta del cos que 
és bruna. Fins ara hom l'havia cregut rara, 
per bé que en sentir-ne el cant es facil de 
reconeixer-la en molts més llocs. Habita pre
ferentment en els boscos de pinassa i en el 
rojalet de les parts baixes del vessant nord 
i est del massís, encara que tampoc no re
fusa els alzinars amb caducifolis, a vegades 
fin s i tot en les pinedes de pi bord i pinyer. 
L'hem trobat nidificant en marges i forats 
de roca des de l'abril al juliol. 

La l11aller nga emplomallada (Parus cris
latus) o mallerenga de cresta (12 cms.), té 
una coloració semblant a l'anterior, pero amb 
la diferencia d'una cresta o plomall al cap. 
És típica de les pinedes (pi bord, pinassa, 
pinyer. .. ), pero també habita altres boscos 
adhuc, ben humits, com és ara les rouredes. 
A l'hora de nidificar sol ésser una de les més 
primerenques i també de les de més baixa 
fecunditat: tan soIs pon de 5 a 6 ous . Així 
l'hem pogut observar covant en nius de pi
got, en un tronc sec ja a final s de man;:. 

Una altra especie afí a les anterior s és 
la mallerenga cuallarga (Aegithalos catldatus) 
de 15 cms. de longitud; nOlués la eua ja en 
fa 8. Té les parts inferior blanquino es, el 
dors fosc i les ale s rosades , cosa que li dóna 
un aspecte gracil i delicat. A diferencia de 
les altres mallerengues que tenen el costum 
de fer els nius dins de cavitats -arbres vells, 
nius vells de pigot, esquerdes de roca, mar
ges, i dins de qualsevol objecte-, aquesta fa 
el niu globular entre els arbusts. 

S'ha comprovat que les diferents especies 
de maUerengues ocupen un nínxol ecologic 
ben diferenciat. La mallerenga blava 'estima 
rebuscar per les branque mé altes i exter
nes deIs arbres, mentre que la carbonera ho 
fa en les parts més baixe , a vegades fjns i 
tot aterra i tocant al tronco 

Les lUallere-ngue 6n ocelJ sedentaris, 
pero aixo no vol dir que no efeclUln movi
m nts erdüic , principalment de prés d la 
t mporada de cria. Així, durant l'hivem s'a
grupen en nombro os estols on tenen ca
buda tota rnena de mallerengues i altres pe
tits insectívors com raspineUs, mosquiters ... 
El grup es passeja d'arbre en arbre fent 
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Posta de 8 ous de mallerenga carbonera. Aquests es 
troben ben resguardats el1 lma cavita! i bel1 embol
caIlats de plomes i llal1a que constitueix l'interior 
del l1iu. 

acrobacies entre les branques, a mida que 
van capturant els petits insectes deIs quals 
s'alimenten. La temporada de cria sol oseil
lar des de final. de mar~ fins al julio!. Hem 
eomprovat que la posta varia segons les es
pecies i els indjvidus, de 5 a 11 ous, que són 
blancs amb taques ro ades. Generalment un 
cop els primers poUs ja vol en i s'alimenten 
soIs, els progenitors faran una segona posta 
més reduida en nombre. En anys plujosos, 
que solen ésser més ries en insectes, fins i 
tot n'arribaran a fer una tercera. Així en pIe 
agost vam trobar un niu de carbonera en un 
forat d'un teU a la regió deIs Ecos que con
tenia 3 o 4 poUs. 

EIs seus enemies naturals, a part de les 
rigoroses gelade hivernals, ón ¡'esparver 
que les captura al vol, i ]a fagina i el gat 
mesquer que no dubten a capturar-le . 

Sens dubte, l'home fent de aparcixer els 
lIoes adequats per a la eria, així com per la 
utilització abusiva d'in ecticicles i herbiciclcs, 
fa perillar l'esdevenidor d'aquests ocells. No 
s'adona que aquests infatigables insectívors 
s'ocupen de rebuscar entre l'escorc;:a i les 
fulles deIs arbres tota mena d'orugues i d'in
sectes parasits deIs nostres boscos i fruite
rars i d'aquesta manera són uns deIs nostres 
millors aliats. 
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