
La Tórtera turca, és la més grossa de les
tórteres, i es tracta, entre nosaltres, d’una espècie
moderna que en molt poc temps ha colonitzat les
Illes. Va arribar a Mallorca a la darreria de la dècada
dels 80, detectant-se la seva presència a algunes
urbanitzacions del llevant mallorquí. Uns anys més
tard apareixien a les altres illes: a Menorca en 1997
i a les Pitiüses en 1999. I ja ha estat vista a Cabrera.
Amb l’excepció dels valencians, que l’anomenen
amb el curiós nom de Tórtora maleïda, en un gran
nombre d’idiomes se la coneix com a Tórtera turca;
que és una de les regions d’on és originària. És molt
respectada i es protegeix als països islàmics, perquè
existeix la creença popular que aquesta tórtera diu
les seves oracions cantant a unes hores fixes de
cada dia com tot bon creient.

L’espècie   Procedent de l’Àsia, la tórtera
turca s’estengué per tota Europa i la Península Ibèrica
al llarg del s. XX, a partir dels anys 30, abans d’arribar
a l’arxipèlag. Pertany a l’ordre de les Columbiformes
i per la Ciència és Streptopelia decaocto. És una
mica més grossa que la nostra tórtera autòctona
(Streptopelia turtur), i el seu aspecte resulta semblant
a la domèstica. Bona de diferenciar de la tórtera
comuna –que coincidirà amb ella tota la primavera
i l’estiu-, pel dors grisenc amarronat d’aspecte

uniforme, de tonalitats més clares i una mica rosades
a les parts inferiors i sobretot destaca l’ampla franja
blanca a l’extrem de la llarga coa i el collar negre del
clatell. El cant trisil·làbic, és també molt diferent al
de la tórtera illenca.

Trets biològics  Aquesta tórtera és
una au majorment sedentària que està molt lligada
a les àrees urbanes, als voltants dels nuclis de
població amb conreus arbrats i a zones de parcs i
jardins, i així mateix, a les voreres de boscos i pinars.
La seva època de reproducció comença a mitjan
abril i arriba fins a juliol, però pot haver-hi nius tot
l’any. Fa un niu molt senzill a arbres alts i densos, i
sol pondre dos ous, maldament que pot fer dues o
més postes. La incubació dura entre 14 i 16 dies i
els polls ja volen abans dels vint dies.

Presència a les Balears  La tórtera
turca va arribar a les Balears a principis dels anys
80, i es troba en plena expansió i fins i tot a barris

perifèrics de les ciutats grans com Palma, ja és
ben abundant. Es podria dir que ja ocupa tot el
territori amb les excepcions òbvies imposades per
les característiques del seu hàbitat: a grans trets,
evitar l’alta muntanya i els espais massa oberts.

És aquesta una espècie recentment arribada al
panorama de la caça a les Balears. Fou declarada
espècie caçable el juny de l’any 2003 i des
d’aleshores comparteix la quota de nombre de
peces per caçador i dia, amb la tórtera comuna,
l’única espècie amb la qual, en condicions normals,
es pot confondre al camp maldament de
rampellada així mateix hi podria haver una certa
confusió amb cucuis o enganapastors, o fins i tot
amb qualque petit falcònid.

Interès cinegètic
Interès cinegètic

Tórtera comuna



una nova espècie

La caça de les tórteres és considerada com una
d’aquelles que presenten una major dificultat a
l’hora d’efectuar el dispar i l’ajuda de cans que
puguin portar les peces, pot ser necessària a llocs
especialment espessos.

La tendència antropòfila d’aquestes aus, moltes
vegades a prop de cases i possessions, als afores
de moltes viles i a bosquets a la vorera de camins,
obliga a extremar les precaucions a l’hora de sortir
a caçar-les
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