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«Però si aquest ocell era molt més petit 
del que em pensava!» Quantes vegades 
aquest pensament ha rondat al meu 
cap…: una espècie que fins aquest mo-
ment solament l’havia vist en llibres 
d’ornitologia i observat des de lluny 
apareix, de sobte, davant dels meus ulls 
i puc observar-la sense binocles. Lla-
vors ens n’adonem que la representació 
mental que ens fem i la realitat no coin-
cideixen. Però, com és possible?

Si observem guies de camp per a 
l’observació d’espècies d’ocells, veiem clara-
ment que totes estan representades gaire-

Els ocells a mida natural
bé en les mateixes dimensions. I d’aques-
ta manera es fixa en la nostra ment 
l’aspecte de l’ocell, però molt sovint, 
sense posar-lo realment en relació amb 
les mides indicades, tenim, generalment, 
una idea vaga, i caiem en la temptació 
d’imaginar-nos les espècies més grans 
del que realment són o viceversa.

«És veritat, el reietó és certament 
molt petit!» Per això, aquest manual 
també persegueix un objectiu diferent: 
tots els ocells descrits a partir de la 
pàgina 18 estan representats en la seva 
mida natural.

Un jardí plenament enjardinat, amb vells arbres fruiters i arbustos natius, atreu moltes aus.

01_19 MIXONS ok.indd   6 6/9/18   12:03



7

Els ocells a mida natural

La meva intenció és, de fet, oferir 
una representació tan fidel com sigui 
possible d’aquells ocells amb els quals 
ens podem creuar cada dia. «Ah, era, 
exactament, així com me l’imaginava!»

Tres espècies de referència
Una merla inspecciona l’herba a la re-
cerca de cucs, un pardal comú picoteja 
les engrunes que han quedat en una 
terrassa i una mallerenga blava passeja 
fent acrobàcies a la recerca d’insectes del 
pomer.
Aquestes tres espècies comunes són 
fàcilment recognoscibles, també per als 
principiants, ja que estan omnipresents 
i són molt observables als jardins en 
cada estació. Podreu, d’aquesta mane-
ra, de forma molt fàcil, classificar un 
ocell fins ara desconegut basant-vos en 
les dimensions d’una d’aquestes tres 
espècies.

Les pàgines que segueixen a con-
tinuació descriuen 60 espècies d’ocells 
comuns a la majoria de jardins euro-
peus, subdividits en 3 segons les seves 
mides: 10 espècies són aproximadament 
de la mida d’una mallerenga blava o més 
petits, 31 espècies, aproximadament de 
la mida d’un pardal comú i 19 espècies 
d’aproximament de la mida d’una merla 
o més grans. A l’interior de cada catego-
ria les espècies es troben posteriorment 
ordenades segons mides i parentius. La 
majoria de les espècies estan representa-
des en una imatge sencera. En canvi, en-
tre les espècies més grans solament una 
part està representada a mida natural, 
encara que cada descripció està proveïda 
d’una petita imatge de l’ocell sencer.

La mallerenga blava i els pardals comuns 
poden aparèixer als nostres jardins en totes les 
estacions de l’any, sovint fins i tot junts.

El bec groc brillant i el cercle de la parpella al 
voltant de l’ull caracteritzen la merla.
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Com cal utilitzar les fitxes   
d’identificació

Aquest llibre descriu les espècies que 
són més fàcils d’observar als diferents 
tipus de jardins. L’estructura de les 
pàgines simples o dobles que descriuen 
les espècies, a partir de la pàgina 20 
d’aquest llibre, és la següent: a la part 
superior hi trobareu sempre el nom en 
català i el nom científic de l’espècie, 

una breu frase descriptiva i la mida en 
cm, amb relació a la distància mesura-
da presa des de la punta del bec fins a la 
punta de la cua. 

El text principal conté informació 
útil sobre l’estil de vida, comporta-
ment, alimentació o altres detalls 
interessants. En el cas d’espècies amb 
plomatge diferent entre mascle i feme-
lla, la foto principal representa sempre 
el mascle.

Nom en català 
i nom científic 
de l’espècie.

Mida (des de la punta 
del bec fins a la punta 
de la cua).

Text principal 
amb molta 
informació útil.

Al jardí: consells útils per 
a l’observació o informació 
sobre què podeu fer 
per a aquesta espècie 
al vostre jardí.

La foto que s’adjunta 
mostra l’ocell, imatge 
sencera en el cas de les 
espècies més grans, 
en els altres casos una 
femella, un perfil del vol o 
un altre detall.

Dades i informació 
importants en 
forma sintètica 
i concisa.
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Els ocells a mida natural

Els trets distintius més importants 
s’indiquen sempre en aquesta foto. 
Una fotografia adjunta mostra, per 
exemple, les característiques de la fe-
mella o la instantània d’un vol.

L’apartat Al jardí conté indicaci-
ons pràctiques d’observació d’ocells, 
com ara consells per a l’observació, 
preferències alimentàries o d’im-
plantació. A peu de cada pàgina hi 
trobareu informació sobre la dura-

da de la seva vida, cants i reclams, 
difusió mitjana a Europa central i 
comportament migratori. Els anys 
de vida indicats són l’edat màxima 
registrada en un exemplar silvestre 
de l’espècie en qüestió. No obstant 
això, l’expectativa de vida mitjana és, 
generalment, més baixa.

S’afegeix també informació nom-
brosa sobre la reproducció: període 
d’implantació, llocs, nius i ous.

La fotografia principal 
mostra, en la majoria 
dels casos, un mascle 
amb vestit nupcial amb 
els seus principals trets 
distintius.

Ocells del 
jardí

Per Ocells del jardí entenem 
aquí, en general, totes les 
espècies d’ocells que nien 
regularment al jardí o van 

a la recerca de menjar 
o protecció.
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Un jardí per a ocells

Menjar suficient, aigua i protecció: com 
més gran sigui la quantitat d’estructures 
i racons que tingui el jardí, més rebrà 
la visita dels ocells. Els nostres arbres i 
arbustos ofereixen protecció i atrauen 
molts insectes, font primària d’alimen-
tació per al mosquiter comú, la cotxa 
cua-roja i el tallarol capnegre. Però 
també els seus fruits i les seves llavors 
són una font d’alimentació per a molts 
ocells. Les espècies granívores aprecien 
les plantes que produeixen llavors: els 
gira-sols i els cards atrauen, com per art 
de màgia, caderneres, verdums, passe-
rells comuns. Un petit abeurador o punt 
d’aigua ofereix la possibilitat de beure i 
de rentar-se.

Molta mala herba, branques i fusta 
en descomposició poden exercir de 
refugi, en el qual cargolets i pit-roigs 
també construeixen els seus nius. 
Tanques i arbres de branques atapeïdes 
ofereixen una bona oportunitat per a la 
implantació de moltes espècies. I si és 
veritat que als jardins hi manquen —en 
general— coves naturals, espècies ca-
vernícoles, com la mallerenga blava, la 
mallerenga carbonera i el pardal comú, 
poden també guarir-se en nius artifi-
cials. Així mateix, per al falciot negre, 
l’oreneta vulgar o el xoriguer comú hi 
ha nius artificials especials (v. solapa 
posterior).

Menjadores i abeuradors
Els ocells se senten atrets per les men-
jadores i aquestes es converteixen en 
un lloc òptim per a la seva observació. 
Es pot oferir menjar per a tots els gus-
tos, barreja de cereals, pilotes de greix, 
pastís de greix, nous i fruita, que es 

Un jardí natural ofereix prou aliments 
i possibilitats d’implantació.

Els fruits de la moixera de guilla dels caçadors 
són apreciats pels ocells que cerquen menjar.
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Un jardí per a ocells

poden col·locar una part a la terra, 
una part a les menjadores cobertes o 
penjades als arbres. Les sitges i els dis-
pensadors de menjar són particular-
ment higiènics i comporten poca fei-
na. Per prevenir malalties és necessari 
assegurar-se de reomplir amb menjar 
sec, fresc i de qualitat i protegir-la 
adequadament dels gats. En presèn-
cia de perill, els ocells es refugien als 

matolls més propers. Quan manquen 
estanys o petits bassals, un abeurador 
d’ocells els permet rentar-se i beure. 
L’aigua hauria d’estar neta i renovada 
cada dia.

Ornitologia al jardí 
Amagats darrere d’una finestra i còmo-
dament asseguts al jardí: els ocells es 
mostren, amb freqüència, poc temoro-
sos en relació amb nosaltres. Per això, 
el jardí de casa nostra és un punt òptim 
d’inici per apropar-se a l’observació 
d’ocells, en aquest cas a l’ornitologia 
de jardí. Si bé no són imprescindibles, 
uns binocles resulten sovint molt útils 
per reconèixer molts més detalls i per 
observar, sense molestar, el comporta-
ment natural de la recerca de menjar, 
la implantació o la cura de les cries. 
Amb aquest llibre aprendreu de mane-
ra ràpida a identificar les espècies més 
comunes. Alguns ocells són difícils de 
veure, també amb els binocles, però la 
seva presència és delatada pel seu bell 
cant.

Una alternativa 
vàlida: un abeurador 
per a ocells a prova 
de gats.

Les mallerengues sovint utilitzen menjadores 
per a ocells.

01_19 MIXONS ok.indd   11 6/9/18   12:03



12

Cants i reclams

Els mascles, molt amagats i encimbe-
llats al capdamunt, canten per delimi-
tar el territori propi respecte dels rivals 
de la mateixa espècie i per atreure les 
femelles.

A través de diversos reclams, els 
ocells estableixen contacte entre ells i 
avisen de la presència de depredadors. 
Tant els reclams com els cants són 
diferents en cada espècie. Si aprenem 
a reconèixer les emissions sonores 
dels ocells, us trobareu en condicions 
de distingir moltes més espècies que 
abans. El cant del reietó crida la nostra 
atenció molt abans d’haver descobert 
l’autor, que es troba amagat enmig de 
les branques dels arbres més alts, i el de 
l’alosa emès des de l’espessor d’un ar-
bust ens revela sovint el seu amagatall. 
Les anomenades «espècies bessones» 
com el mosquiter comú  i el mosquiter 
de passa  tenen un aspecte similar, però 
poden distingir-se fàcilment gràcies a 
les seves vocalitzacions.

Així, doncs, val la pena desper-
tar-se aviat perquè al matí el cant dels 
ocells, que se sent l’un darrere l’altre, 
és més fàcil d’aprendre. Si escoltem 
les gravacions d’àudio, ajuda a me-
moritzar els versos anticipadament i 
en molts llocs s’organitzen excursions 
primaverals dedicades específicament 
al descobriment del cant dels ocells.

El rellotge dels ocells
«Qui matina fa farina»; això segu-
rament també ho pensen els ocells 
d’ulls grossos i que s’alimenten de 
cucs, com el pit-roig i la merla: entre 
els primers cantors del matí, comen-
cen a trinar i a buscar cucs a quarts 
de 6. De fet, els cucs, a aquesta hora, 
encara s’arrosseguen per la superfí-
cie del terra, humit pel ruixim. Poc 
després entren en escena els ocells 
insectívors: el cargolet, el tallarol 
de casquet, la mallerenga carbonera 
i el mosquiter comú. Tenen els ulls 
de mida més gran que els granívors 
i capturen insectes petits voladors i 
aranyes, amb la primera llum a trenc 
l’alba. Les últimes a cantar són es-
pècies com el pinsà comú, el pardal 
comú, el verdum: gràcies als seus 
ulls més petits, aquests ocells graní-
vors necessiten més llum per buscar 
menjar.

Però l’excepció confirma la regla: 
l’inici del concert d’ocells l’executa 

Sabies 
que…?

En general, com més 
grossos són els ulls d’un 

ocell en relació amb el seu 
cos, menys llum necessita 

i abans començarà a 
buscar menjar i a 

cantar.
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Cants i reclams

COTXA 
FUMADA

P. 42

      4:00 h

PIT-ROIG

P. 40

      4:10 h

CARGOLET
P. 23

 4:20 h 

MERLA 

P. 70

 4:15 h

TALLAROL 
DE CASQUET
P. 46

      4:20 h

MALLERENGA
CARBONERA
P. 51

      4:40 h

PINSÀ COMÚ
P. 56

 5:00 h

MOSQUITER 
COMÚ
P. 25

 4:50 h

VERDUM
P. 61

      5:15 h

PARDAL COMÚ
P. 54

      5:20 h

generalment la cotxa fumada, espècie 
insectívora.

El començament dels cants depèn 
de la lluminositat de l’ambient i, per 
tant, de l’hora exacta de l’alba. Aquesta 

pot naturalment variar segons la posició 
geogràfica i l’època de l’any. Els horaris 
descrits a la part superior són indicatius 
i aplicables en un dia de mitjan mes de 
maig, de cel clar, del centre-sud d’Europa.

01_19 MIXONS ok.indd   13 6/9/18   12:03



14

Alguns migren cap al sud

Un moment abans del típic «sriii» res-
sona a tot el nostre jardí, i poc després, 
el silenci. D’un dia a l’altre el cel sembla 
buit. Els falciots són ocells migratoris: 
igual com altres ocells europeus trans-
corren l’hivern en latituds més meri-
dionals, ja que en les seves zones de 
reproducció el menjar és massa escàs.

Els ocells migratoris de llarga dis-
tància, com els falciots negres, es traslla-
den a distàncies molt llunyanes, a àrees 
d’hibernació ubicades al sud del Sàhara.

Els ocells migratoris de distàncies 
curtes es traslladen en etapes i s’allu-
nyen fins a 2.000 quilòmetres, segons 
les condicions meteorològiques, atu-
rant-se en les zones riques en aliments. 

Els ocells migratoris de mitjana 
distància també realitzen una migració 
en etapes, i s’allunyen fins a 6.000 qui-
lòmetres.

Els ocells residents romanen du-
rant tot l’any a la zona de reproducció. 
Sobretot, els granívors aconsegueixen 
trobar menjar suficient fins i tot a l’hi-
vern.

En el període de migració, a la 
primavera i a la tardor, es poden rebre 
hostes inesperats: un jardí ric en es-
tructures variades i d’aliment pot, de 
fet, convidar a un bocí de «benzina» 
per al dur vol cap al sud, fins i tot a 
ocells que seria generalment improba-
ble de trobar al nostre jardí.

Ocell resident típic: el pica-soques blau es 
troba durant tot l’any en boscos, parcs i jardins 
grans.

El falciot és una espècie migratòria de llarga 
distància, present a Europa només a l’estiu. Als parcs de les ciutats, és difícil no sentir els 

crits de les cotorretes de pit gris durant tot l’any.
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Les espècies de referència: merla, 
pardal comú i mallerenga blava
Aquestes espècies comunes i omnipresents són fàcilment recognoscibles també per 
als ulls inexperts. Per això, són ideals per usar com a espècies de referència que 
permetin tenir una informació de base a partir de la qual poder fer comparacions: 
en aquest sentit, podreu ràpidament classificar segons la mida una espècie descone-
guda. En aquest llibre les categories de mides tenen un color específic identificador. 
Posteriorment, a l’interior de cada categoria, les espècies es troben una vegada més 
subdividides sigui per mida o per famílies. Tots els ocells es troben representats a 
mida natural. A més, cada fitxa aporta la informació essencial sobre la mitjana de 
vida que tenen, cants i reproducció. Comencem!
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Ocells de 
la mida d’una 

mallerenga blava 
o més petits 

Pàgines 20 – 31

Ocells de la mida 
d’un pardal comú

Pàgines 32 – 65

Ocells de la mida d’una merla 
o més grossos

Pàgines 66 – 103
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