
MONTJUÏC  ET  DONA  ALES 

Un atles ornitològic revela que la muntanya de Barcelona és un hotel de 

luxe per als ocells. 

L’obra analitza la importància de Montjuïc per a la biodiversitat urbana i la seva 

avifauna. L’atles dels ocells ens ensenya la realitat d’uns éssers vius capaços d’imitar 

les aventures i les infidelitats de les telesèries. A més a més és una obra per descobrir 

que aquestes criatures no només ens alegren la vista i l’oïda sinó que també són 

insecticides biològics, com, per exemple, els puputs.  

El llibre que permetrà gestionar millor els espais verds, ha destapat que el 50% de les 

espècies detectades nidifiquen als arbres. Això hauria de tenir un paper determinar en 

la planificació de les podes, sobretot del març al juliol, quan crien la majoria dels 

nostres ocells. 

De les 83 espècies que nidifiquen a Barcelona, 73 són autòctones. Entre els ocells 

invasors més comuns hi ha el lloro del Senegal i cotorres: l’argentina, la de Kramer i la 

d’aratingues. Algunes d’aquestes criatures, com les cotorres de Kramer, depreden 

pollets d’altres nius i expulsen dels forats dels arbres els seus ocupants naturals. 

Menys preocupant, però també exòtica, resulta la presència de rossinyols del Japó i 

d’altres ocells que es van escapar de les gàbies quant la venda encara estava permesa, 

com els bec de corall senegalès i el bec de corall cuanegre. La llista es completa amb 

exemplars naturalitzats i probablement alliberats per l’home o procedents de vedats 

de caça com el faisà. 

Alguns dels ocells nidificants serien: 

 FALCÓ PELEGRÍ. Es un ocell d’espais oberts per caçar i estructures 

verticals per niar. S’alimenta d’altres ocells com coloms, tórtores, merles... La 

velocitat de vol normal es inferior a 100 Km/h, però pot arribar a assolir més de 

300 Km/h quan cau en picat. 

 BALLESTER. El seu hàbitat són els penya-segats i les zones muntanyoses, 

on fan els nius. Menja aeroplàncton, format per petits insectes. Vola amb la 

boca oberta a manera de caçapapallones, fent una escombrada per l’aire. 

 PUPUT. Es un ocell diürn d’espais oberts i càlids, sol caminar per terra. 

S’alimenta de larves i pupes d’insectes. Presenta una vistosa cresta de color 

ocre i puntes negres. La desplega quant es posa inquiet o durant el festeig. 

 GAVINA CORSA. Espècia marina i endèmica de la Mediterrània, és 

freqüent observar-la en arrossars, platges i port. Menja peixos, insectes, 

mol·luscos i crustacis. 

 BITXAC COMÚ. Se sol veure en espais oberts amb arbustos, vores o 

clarianes de bosc. S’alimenta de petits invertebrats, fruits i llavors. 

 MUSSOL COMÚ. Ocell rapinyaire nocturn, bastant sedentari i que aprofita 

les cavitats d’arbres o edificis per niar. Menja rosegadors, petits ocells, cucs i 

insectes grans. Té una visó binocular de 70 graus que els ajuda a estimar 

distàncies mentre cacen. Els humans tenim 120 graus. 
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