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Gafarró 
(Serinus serinus) 
Mides: 12.5 cm Pes: 11 g  

 
Cas:Verdecillo  Basc:Txirriskil arrunt 

Gal: Xirín común  Ang: (European) Serin 

 
 

 

 

• Descripció:  
Petit fringíl·lid de bec curt. Carpó 
groguenc molt destacat en els adults, 
que són de tonalitats verdoses. Els 
mascles presenten groc al front i al pit, 
sense estries (només durant la 
primavera i l’estiu). Les femelles i els 
joves, menys grocs i més estriats de les 
parts inferiors. 
 
• Hàbitat:  
Zones de bosc amb obertures i matollar. 
D’ambients molt mediterranis.  
En parcs i jardins no és gaire abundant,  
però es veu sovint. Els mascles  
acostumen a cantar aturats a la copa  
dels arbres. 
 
 
• Alimentació:  
Granívor. Normalment busca petites 
llavors de gramínies a terra. A l’hivern, en 
grupets alimentant-se en terres conreades. 
 
• Veu:  
Des de llocs elevats fa un llarg i apressat “txriis-srrit-rrrtss” repetit. 
 
• Estatus:  
Tot l’any és comú, a l’hivern augmenta la població i pot arribar a formar grans 
estols a la zona agrícola.Té un volar molt semblant a una papallona, 
especialment els dies assolellats de l’hivern. 
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Pardal comú 
 
 

Cas: Gorrión común  Basc: Etxe txolarre 

Gal: Pardal común  Ang: House sparrow                 (Passer domesticus) 

            Mides: 14.5 cm Pes: 27 g 
 

 
• Descripció:  
L’ocell més comú en zones habitades 
per l’home. En mascles, dors estriat de 
tonalitats marrons, capell gris i un pitet 
estès negre (més visible durant la 
primavera i l’estiu). Femelles i joves més 
pàl·lids i apagats, amb una cella superciliar 
clara. Es desplaça per terra fent saltirons. 
 
• Hàbitat:  
Lligat a zones habitades, masies aïllades, 
cultius arbrats i erms. Nia en forats dels 
edificis, nius d’oreneta cuablanca, forats 
d’arbres i nius vells d’altres ocells. 
 
• Alimentació:  
És omnívor (petits insectes, fruits...) 
però té predilecció per les llavors. 
Oportunista en nuclis urbans. 
 
• Veu:  
Repetit i suau “txiip-txirp-txirp”. 
 
• Estatus:  
Comú, abundant. Fàcilment de veure saltironejant pels  en busca de molles de 
pa. 
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Estornell vulgar 
 
Cas: Estornino pinto Basc: Araba-zozo pikart 

Gal: Estorniño pinto Ang: Common starling             (Sturnus vulgaris) 
             Mides: 21 cm Pes: 75 g 
 
 
• Descripció:  
Es pot arribar a confondre amb la 
merla tot i ser d’hàbits diferents. Postura 
normalment rígida i vertical, negre amb 
lluents reflexos verds maragdes a les ales i 
el cos. Clapat de blanc (a l’hivern). 
Cuacurt amb ales punxegudes. Bec groc a 
l’estiu i potes vermelloses. Joves marró fosc, 
bec i potes fosques.Voladirecte amb forts i 
rapids moviments d’ala amb llargs planejos, 
adoptant una silueta en forma de triangle. 
 
• Hàbitat:  
Ben distribuït per gran varietat d’hàbitats.  
Predomina en camps de fruiters i olivers. 
Cria sota les teulades de les cases, forats 
d’arbres i ocasionalment en caixes niu. 
 
• Alimentació:  
Insectes, cucs, fruits i olives. 
 
• Veu:  
Des de talaies elevades (teulades, antenes...) emet un xiulet agut i descendent 
“tsssssuuuuiii”. Imita cants i reclams d’altres ocells. 
 
• Estatus:  
Comú en camps oberts, parcs, zones habitades... Formen grans grups de 
milers d’exemplars. 
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Garsa  
 
Cas: Urraca Basc: Mika arrunt 

Gal: Pega común Ang: Black-billed Magpie      (Pica pica) 
         Mides: 44-48 cm Pes: 170 g 
 
 
• Descripció:  
És un ocell fort i descarat. 
D’inconfusible plomatge blanc i 
negre amb atractius 
reflexos verds blavosos. Cua 
llarga (romboïdal quan l’obre). Bec 
gruixut totalment negre. En els 
joves 
s’aprecia una cua més curta que 
en els adults. 
 
• Hàbitat:  
Boscos esclarissats, terres de 
cultiu, camps fruiters, etc. Cada 
cop més freqüent en zones 
properes a poblacions, fins i tot en 
grans parcs urbans.  
 
• Alimentació:  
Menja de tot, és a dir, omnívora; 
restes d’animals morts, fruits, 
llavors, insectes... i 
sovint ous de nius d’altres 
ocells.Aprofita els aliments que li 
ofereix l’èsser humà. 
 
• Veu:  
Aspre i ràpid reclam “tchak-tchak-tchak” que se sent de lluny, sobretot si té 
depredadors al voltant. 
 
• Estatus:  
Comuna, majoritàriament ocupa la zona agrícola, sovint visita les zones verdes 
i parcs arbrats, 
malgrat que cada cop és més fàcil veure-la en alguns carrers de la nostra 
població. 
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Merla  
Cas: Mirlo común Basc: Zozo       (Turdus merula) 

Gal: Merlo común Ang: Common blackbird      Mides: 24-25 cm Pes: 85 g 
 
 
• Descripció:  
El túrdid més estès. Mascle negre 
amb bec i anell ocular groc 
ataronjat. Femelles brunes tirant a 
fosc, bec fosc i amb el ventre claret. 
Els joves, més rogencs i fortament 
pigallats fins que efectuen la primera 
muda. 
 
• Hàbitat:  
Molt comú en parcs i jardins urbans, 
zones conreades i boscos de tot 
tipus. Present des del litoral fins 
l’alta muntanya. 
 
• Alimentació:  
Dieta molt variada, segons l’època 
de l’any. Cucs, insectes, cargols i 
gran varietat de baies i fruits. 
 
• Veu:  
Cant melodiós, un pèl aspre i no 
gaire llarg. 
 
Reclama histèric quan se sent amenaçat fen un “chukchuk-chuk” accelerat. 
 
• Estatus:  
Comuna i localment abundant. Fàcil de veure en qualsevol parc o zona 
enjardinada. Es deixa veure també en zones agrícoles on s’ha treballat la 
terra. A l’hivern la seva població es veu incrementada 
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Pit-roig 
Cas: Petirrojo Basc:Txantxangorri 

Gal: Paporrubio Ang: (European) Robin     (Erithacus rubecula) 
Mides: 14 cm Pes: 16 g 

 
• Descripció:  
Ocell rabassut, amb un vistós pit 
color carbassa, la seva postura 
vertical el fa fàcil de 
reconèixer. D’hàbits confiats, 
especialment els individus 
hivernants. Els joves, molt pigallats 
sense el  típic pit carbassa dels 
adults. 
 
• Hàbitat:  
Li agraden els boscos humits i 
frondosos, jardins, parcs, zones 
agrícoles, etc. Nia en forats o 
esquerdes, petits arbres i arbustos, 
feixes d’heures... 
 
• Alimentació:  
Insectívor, sovint a terra donant 
saltirons en busca de cucs, erugues 
i altres insectes. 
Complementa la dieta amb alguns 
fruits durant 
l’hivern, quan s’acosta a menjar als 
parcs i jardins.  
 
• Veu:  
Fàcil de reconèixer, un “tik-tik-tik” metàl·lic, com si piquéssim dues monedes. 
 
• Estatus:  
Es deixa veure durant tot l’any, a l’estiu és escàs, durant l’hivern es pot 
observar fàcilment en qualsevol indret. 
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Cuereta blanca 
Cas: Lavandera blanca Basc: Buztanikara zuri  

Gal: Lavandeira branca Ang:White Wagtail      Motacilla alba 
Mides: 18 cm Pes: 18 g 

 
• Descripció:  
Plomatge blanc i negre amb tonalitats 
grises, sobretot al dors. No presenta 
confusió amb  altres espècies. Durant 
l’època reproductora el mascle adopta 
un plomatge senyorial i lluent mentre les 
femelles són més discretes i els joves 
no presenten negre al cap.Vola fent 
llargues ondulacions. 
 
• Hàbitat:  
Associada a zones humides tot i que 
també és comuna en zones urbanes, 
camps llaurats, parcs, etc. 
 
• Alimentació:  
Insectívor, s’alimenta en erms, terres 
cultivades,  horts, lleres dels rius... on 
busca petits insectes per empassar-se. 
 
• Veu:  
“Txruup-txruup” lleugerament metàl·lic I dispers mentre vola. Quan para, el 
reclam és més  discret, “tsipk-tsipk”. 
 
• Estatus:  
Sedentari. Durant l’hivern s’incorporen els exemplars migradors del nord i 
augmenta la població. Espantadissa. 
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Oreneta vulgar  
Cas: Golondrina común Basc: Enara arrunt 

Gal: Andoriña común Ang: Swallow     Hirundo rustica 
Mides: 13-19 cm (inclosa la cua) Pes: 19 g 

 

 

 
• Descripció:  
És dels ocells més coneguts arreu. 
Parts superiors fosques amb 
reflexos blau marí  
metal·litzats. Gorja i front vermell 
fosc, collaret pectoral fosc i parts 
inferiors de color crema càlid. 
Els joves, notòriament apagats amb 
front i gorja ataronjat pàl·lid (mai 
vermell) i cua molt curta. 
 
• Hàbitat:  
Comuna en camps oberts propers a 
poblacions, masos, quadres, etc. 
Construeix una petita cassoleta de 
fang on després fa el niu. 
 
• Alimentació:  
Insectes que caça mentre vola, 
normalment a baixa alçada i prop de 
la vegetació.  
 
• Veu:  
Reclam agut i fi “suit-uit”. El cant llarg i gargallejant és aflautat però a la vegada 
raspant. 
 
• Estatus:  
Estival, arriba a principi de març anunciant la primavera i marxa cap als 
quarters d’hivernada,  a l’Àfrica, durant setembre. Fàcil de veure 
perxat en cables del poble. 
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Abellerol 
Cas: Abejaruco común Basc: Erlatxori 

Gal: Abellaruco común Ang: European Bee-eater     (Merops apiaster) 
Mides: 27-29 cm Pes: 50 g 

 
• Descripció:  
De vius i llampants colors, molt 
vistós.  
El dors i carpó de les femelles, més 
verdós. Els joves són apagats de 
color, menys llampant que els 
adults, verd uniforme amb el capell 
rogenc fosc. Les rectrius centrals 
dels adults sobresurten de la cua, 
en els joves no passa així. 
 
• Hàbitat:  
D’ambients mediterranis, terrenys 
oberts i secs, camps de cultiu, erms, 
vinyes... Cria en cavitats que  
fan amb les potes, normalment en 
talussos de sorra. 
 
• Alimentació:  
Insectívor. La seva dieta base són 
els himenòpters (abelles, vespes...) 
d’aquí en prové el nom. 
Caça també altres insectes mentre 
vola elegantment. 
 
• Veu:  
Inconfusible reclam melodiós que anuncia la seva arribada durant la 
primavera.“Trruik-truuik” “trruiktruuik”. 
 
• Estatus:  
Només estival. Comú a la zona agrícola i llera del riu.Arriben a principi d’abril i 
hi romanen fins a final de setembre. 
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Tórtora turca  
Cas:Tórtola turca Basc: Usapal turkiar 

Gal: Rula turca Ang: Eurasian Collared Dove     Streptopelia decaocto 
Mides: 31-33 cm Pes: 200 g 

 
 
 
• Descripció:  
Més estilitzada i bastant més petita  
que el tudó. Plomatge uniforme marró 
sorrenc pàl · l id. Cua llarga i fosca amb 
puntes blanques visibles quan l’obre. 
Petita i discreta franja negra al coll. Els 
joves manquen d’aquesta franja i són 
de tonalitats més grisoses. 
 
• Hàbitat:  
Molt associada a l’home. Cementiris, 
camps de cultiu, parcs urbans i zones 
habitades són l’hàbitat més comú 
d’aquesta espècie. 
 
• Alimentació:  
Aprofita la proximitat de l’home per 
alimentar-se, principalment de pinsos 
en granges i  llavors en graners. 
 
• Veu:  
Trisíl·lab “cu-kruú, cuu” monòton i 
repetit amb èmfasi en la segona síl·laba. 
 
• Estatus:  
Sedentària en expansió. Es deixa veure i sentir sobretot als parcs i zones 
arbrades. 
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Gavià argentat  
de potes grogues 
Cas: Gaviota patiamarilla Basc: Kaio hankahori 

Gal: Gaivota patiamarela Ang:Yellow-legged Gull     Larus michaelis 
Mides: 55-67 cm Pes: 1.125 g 

 
• Descripció:  
Làrid gros i corpulent. Molt elegant. 
Bec poderós de color groc amb taca 
vermella distingible a la mandíbula 
inferior. Gris clar al dors i plomes de 
les ales amb les puntes negres. 
Juvenils pigallats uniformement gris 
marró, tenen el bec negre i potes 
groc apagat. 
Triguen quatre anys a adquirir el 
plomatge adult. El vol és pesat i lent. 
 
• Hàbitat:  
Principalment aigües costaneres, tot i 
que s’endinsa terra endins resseguint 
els cursos fluvials. 
Cria en penya-segats, illes, també 
penetra a les ciutats per fer-hi el niu. 
 
• Alimentació:  
Acostuma a seguir els vaixells de 
pesca per alimentar-se.També visita 
els abocadors. 
 
• Veu:  
Un “quee-quee-quee” estrident i repetit. En època reproductora un “ghag-ghag-
ghag”. 
 
• Estatus:  
Ben distribuït i en augment. A l’hivern ens serà més fàcil veure’ls en grans 
estols pujant riu amunt des dels dormidors del port de Barcelona. 
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Puput         Upupa epops 
Mides:  cm Pes:  g 

Cas: Abubilla  Basc:  

Gal:         Ang: Hoopoe  
 

• Descripció:  
Ocell d'uns 28 cm de llarg. És de color 
marró rosat amb les ales i la cua 
ratllades de blanc i negre.  
El bec és prim, corbat i llarg. 
Té una cresta que pot obrir i tancar, 
amb les puntes negres. 
 
 
• Hàbitat:  
Viuen enzones obertes, horts i boscos. 
Fa el niu en forats d’arbres vells o en 
cases enrunades. 
La femeñña pon 5-7 ous i els incuba 
durant 16-19 dies.  
Els pollets comencen a volar al cap de 4 setmanes. 
 
 
• Alimentació:  
 

Acostuma a menjar a terra, caminant mentre va picotejant. Menja  llagostos, 
formigues, grills, erugues, aranyes, cucs de terra, larves d’insectes… 
 
• Veu:  
El seu cant és molt fàcil d'identificar, ja que fa "pu-pu-put". 
 
 
• Estatus:  
 
 
A  la tardor emigra i marxa a l’Africa, retornant al febrer. 
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El falcó peregrí és un ocell rapinyaire diürn que fa entre 38 i 50 cm de llargada i uns 95-115 

cm amb les ales obertes. 

El mascle té el dors de color gris blavós amb ratlles grises fosques; per sota és blanquinós 

amb ratlles horitzontals fosques. Té una mena de grans bigotis negres. 

Les potes són grogues. Les ales són punxegudes i la cua llarga. 

La femella és més gran i de coloració més fosca 

Alimentació: Menja ocells que captura llençant-se a gran velocitat des de gran altura amb 
les ales plegades. 

Reproducció: Construeix el niu en cavitats de penya-segats. 
La femella pon 2-4 ous marronosos, que incuba durant uns 28-30 dies.  
Les cries són capaces de volar al cap d'uns 40 dies. 
Fa una posta per any. 

Hàbitat: Viu en camp obert, prop de penya-segats rocosos. S'ha adaptat fins i tot a 
viure en edificis alts de grans ciutats. 

Costums: Acostuma a volar amb rapidesa, superant els 300 km per hora en vol picat; 

és l'animal més veloç del planeta. 

Altres 
informacions: 

Pot viure uns 15 anys. 
A Catalunya havia estat en perill, però actualment és una espècie protegida 
i per tant s'està recuperant; es calcula que hi ha entre unes 250 parelles 

que hi viuen. 
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