
LA INFLUENCIA DEL RELLEU A LES COMPETICIONS 

Després d’analitzar algunes soltes de diferents colomars de: St. Julià de Vilatorta, Torelló, Tona, 

Sabadell, Terrassa i Barcelona, s’ha pogut observar a través de les dades obtingudes des del GPS, 

que en condicions atmosfèriques normals, els coloms volen a una altitud per sobre la superfície 

del terra entre els 100mt i 250mt i en alguna ocasió arriben els 350mt. Aquestes dades es 

mantenen mentre els coloms estan volant en altituds reals del terreny als 0 metres (van per la 

costa, vora mar) o bé quan s’endinsen cap a l’interior a unes alçades del terreny de 600-650mt 

d’altitud.  

A partir d’aquí es comencen a percebre diferencies de forma paulatina i proporcionals quan les 

dificultats del terreny augmenten en l’alçada. S’observa que els coloms van reduint la diferencia 

respecte la superfície terrestre. Es pot concloure a partir de les dades GPS que a altituds reals del 

terreny superiors als 1100mt, els coloms volen just per sobre de les copes dels arbres 

majoritàriament. No se sap la causa per la qual es produeix, podria ser per la pressió atmosfèrica o 

per la diferencia que hi pot haver d’ones magnètiques. Tot i així tenim dades d’algun colom que 

supera muntanyes de 1800mt. 

A continuació es mostren exemples d’algunes dades dels GPS que confirmen l’exposa’t 

anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

D’altra banda se sap que el GPS proporciona mesures entre punts i fa una gràfica de l’alçada de la 

mesura, segons el següent dibuix: 

S’entén com a distància real 

de vol com la proporció 

entre la mesura de la línia 

d’altitud de vol i la mesura 

del GPS des del punt A al 

punt B. 

Dada colom 1: a una alçada de 1296mt, 

mentre les corbes de nivell del terreny esta a 

1250mt, una diferencia de 46mt. 

Dada colom 2: a una alçada de 826mt, mentre 

el terreny esta a 700mt, una diferencia de 

126mt. 

Dada colom 3: a una alçada de 243mt, mentre el 

terreny esta a 15mt, una diferencia de 228mt. 



Seguidament es mostra un exemple real d’una solta de 143’91Km des del punt de solta al colomar.  

El colom durant la seva trajectòria va fer  268’42Km, però segons l’exposa’t, la volada real seria la 

mesura de la línea d’altitud en tota la seva longitud. 

 

 

 

A partir de lo exposat anteriorment, es fa un supòsit de 2 coloms idèntics alliberats en el mateix 

punt que volen a la mateixa velocitat constant i que s’orienten ràpidament. Cada colom va al seu 

colomar que es troba a una  distancia de 201km en línea recta. Els coloms són alliberats a  Santa 

Barbara, Amposta, un d’ells va a Vic i l’altre a un colomar a les afores de Canet de mar, podria ser 

una solta de velocitat real. 

 



 

Figura 1: Mapa de la ruta de vic en línea recta i la seva gràfica d’altitud de la ruta. 

 

Figura 2: Mapa de la ruta de Canet de mar en línea recta i la seva gràfica d’altitud de la ruta. 

 

 

 



Com s’observa en les gràfiques un colom s’ha d’enlairar dues vegades per sobre 1000mt, mentre 

l’altre el seu punt mes alt està a 492mt. Aquesta diferència d’altituds es pot observar millor al 

posar les dues gràfiques sobreposades com es mostra a continuació. 

 

Com es pot observar la línea d’altitud rosa seria molt mes llarga si la podéssim estirar en 

comparació a la línea d’altitud verda. Això demostra que el colom en direcció Vic te un recorregut 

més llarg i que per tant, aconseguint la mateixa velocitat sempre arribarà molt més tard que el que 

va a Canet de mar. 

Així podem dir que la orografia té un pes molt important a l’hora de valorar les velocitats, en 

conseqüència totes les soltes de velocitat i mig fons, no s’acosten a cap realitat. Per fer aquestes 

classificacions només tenen sentit si els colomars son d’una zona de orografia similar i en poca 

distancia entre ells. 

Per comprovar tot l’esmenta’t s’han fet diferents soltes en un grup de 25 coloms joves, alguns 

casos engegats des de Centelles fent tota la plana de Vic  (25Km) i d’altres des de Les Presses, 

Garrotxa (20 Km) tenint la collada de Bracons entre mig 1200mt d’altitud, les dades estretes són 

les següents: 

1. Cal anar molt a poc a poc per aconseguir la fortalesa per superar la muntanya, si vas molt 

ràpid els coloms els hi falta valor i prefereixen donar molta més volta i no fer el cim, fins 

els 900mt sempre ho provaven, però a partir d’aquesta alçada començaven els dubtes i 

fins i tot retrocedien cap a la vall l punt de sortida. 

2. Des de la plana a partir de la segona vegada, a la que eren alliberats eren capaços d’anar-

se’n orientat al mateix temps que avançaven en la direcció (no donaven pràcticament cap 

volta). En canvi des de Les Presses donaven moltes voltes assolint una gran alçada i no 

afrontaven la muntanya fins que estaven ben segurs de la bona direcció (es passaven 

30minuts fent bandades d’un costat a l’altre). 



 

 

 

3. Per la plana l’alçada de vol es pràcticament constant en tota la ruta, en contra l’altre ruta 

és pràcticament una “V “invertida. 

 

4. Els coloms veterans prefereixen donar més volta i no encarar la muntanya, els coloms amb 

dèficit respiratori no són capaços d’arribar a dalt dels 1200mt i els coloms que han tingut 

alguna lesió muscular encara que semblin recuperats tampoc poden arribar al cim, però 

que arriben a casa molt més tard. La conclusió és que l’altitud de les serralades són molt 

selectives per els nostres coloms. 

Reflexió: 

Hauria de ser l’altitud una manera de calcular la distancia a les competicions? 
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