
 

 

 
Espècie més vista durant el confinament 

F. Llaudet (Institut Carles Vallbona, Granollers) 
 

INTRODUCCIÓ 

 
El colom roquer (Columba livia) és un Colom, de la família dels colúmbids. D’uns 33 cm de                 
llargada i plomatge gris-blau, amb la gola, el bescoll i el pit de color cendrós amb reflexos                 
metàl·lics, verds i violats, i les ales travessades per dues franges negres. Sol estar en entorns                
urbans tot i que també es pot trobar per penya-segats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTES 

 
● Perquè la especie més vista ha estat el colom roquer? 

○ Pot ser que sigui casualitat o hi tenen a veure les condicions i la manera de fer 
d’un colom roquer? 

 

MATERIAL I MÈTODES 

 
Les dades d’aquest estudi han estat extretes desde el projecte de “Ornitologia al Balcó”.              
Aquest projecte consisteix en la recopilació d’observacions d’aus a la província de Barcelona             
durant l'època de confinament causat de COVID-19.  
 
Les dades de les observacions s’han posat a les bases de dades del projecte a través d’un                 
formulari: https://ornitologiaalbalco.wixsite.com/ornitologiaalbalco/observacions. 
 
 

https://ornitologiaalbalco.wixsite.com/ornitologiaalbalco/observacions


RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

 
Gràfic 1 

 
 Gràfic 2 
 
Gràfic 1: 
En el primer gràfic es pot veure que el Colom roquer és l'espècie més observada en el                 
qüestionari.  
 
Pot influir que bastantes de les observacions s'han fet en zones urbanitzades com grans              
ciutats. Dic que pot influir perquè normalment els Coloms roquers viuen en aquest hàbitat.  
 

Gràfic 2: 
En el gràfic 2 es pot veure on s’han vist mes Coloms: 
A la zona industrial (08403) s’ha n’ha vist un gran nombre, igual que a Granollers Oest (08401)                 
(està una mica més cap el centre) (pot ser que sigui una zona més poblada i que influeixi). En                   
canvi cap al barri de Bellavista de Granollers (08521) no s’he n’han vist tants (es una zona molt                  
més petita). El codi postal 08520 que és una zona bastant poblada però no tant urbanitzada,                
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no s’han vist tants exemplars com a la zona industrial (entenem que és perquè la zona                
industrial és una zona molt més urbanitzada). 
 

CONCLUSIONS 

 
Segons les dades recopilades hem vist que te veure si és una zona urbanitzada o no. Perquè                 
els Coloms roquers s’han acostumat a viure entre els humans, tal com podem veure a les                
gràfiques. 
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