Streptopelia turtur Almatà

El dia 21 de desembre, Joan Carles Bellido va observar una Tòrtora vulgar dins al
càmping Almatà, PNAE. Donat que és una citació plenament hivernant, no és d’estranyar
pensar en la possibilitat de que fos una Tòrtota oriental Streptopelia orientalis ssp. Al
migdia del dia 24, els amics Jordi Martí-Aledo i Teresa Montràs, relocalitzaren l'ocell en la
mateixa localitat. Varen poder obtenir algunes fotografies, i confirmar de que efectivament
es tractava d'una Streptopelia turtur. Posteriorment, i a dia 27, he retrobat de nou l'ocell,
obtenint un seguit de fotos que correboren l'observació. La similitud amb la Tòrtora
oriental, especialment amb la subespècie meena, fa que la seva identificació al camp sigui
complicada. De fet, aquesta subespècie té caràcters entremitjos entre orientalis i turtur,
tant de volum com de coloració. Només la suma del conjunt de diferents caràcters,
serviran per a una identificació correcte. Aquests caràcters són descrits en un recent
article [B Ebels, at al. 2010. Oosterse Tortel in Wergea in januari-februari 2010. Dutch
Birding 32: 116-125.] i resumits a continuació:
1. Gran extensió de negre al centre de les escapulars i de les cobertores de l'ala, deixant
una coloració marró poc extensa al contorn de la ploma. En turtur, el negre és menys
extens i acabat en punxa, amb marges marrons més extensos.
2. Pit relativament fosc, rosa-marró. Més pàl·lid en turtur.
3. Contrast entre el capell gris-marró i el clatell marró. Coloració més uniforme en turtur.
4. Les supracobertores caudals són blau-gris, amb una coloració marró molt limitada. Més
extensament marró en turtur.
5. Les plomes de sota l'ala són gris fosc, més que en turtur.
6. L'anell orbital vermell, és molt limitat en orientalis ssp., a diferència de turtur, que
s'estén més per darrera l'ull.
7. De les rectrius externes, la hemibandera externa és més negre en orientalis ssp. que
en turtur; que és generalment blanca.
8. Contrast difús entre els centres negres i els marges de les escapulars i cobertores de
l'ala. En turtur el contrast és més nítid.
9. Puntes pàl·lides a les cobertores mitjanes i grans de l'ala, formant dos distintives
bandes alars; absents en turtur.

10. Puntes pàl·lides a les primàries; quasi no visibles en turtur.
11. Punta del bec pàl·lida; negre en turtur.
12. El barrat del coll, amb bandes negres molt estrets i bandes blau-gris. En turtur, les
bandes negres són més amples i la resta pàl·lides.
13. Cobertores primàries fosques amb una estreta franja pàl·lida. En turtur, són menys
fosques i amb una franja pàl·lida extensa.
A Catalunya existeix una citaió prèvia de Tòrtora oriental a la ciutat de Tarragona, del 3 de
desembre del 1994. A la resta de la Península Ibèrica n'existexen dos més; una a les illes
Columbrets, Castelló, del 30 de setembre del 2001 i l'altre del 30 d'octubre al 6 de
novembre del 2005 a Laxe, A Coruña.
A continuació, un seguit de fotografies de la Tòrtora vulgar del càmping Almatà, PNAE.
27/12/2013.

Fotos © Àlex Ollé

