
3a) Quant a l’alimentació:
CA = Carnívors (hi incloem els que s’alimenten de peixos)
I = Insectívors
F = Fitòfags, granaires i frugívors (alimentació de vegetals)
O = Omnívors

4a) Quant a la presència a les nostres contrades:
SE = Sedentaris
ES = Estivals
HI = Hivernants
* (No es descriu cap espècie que només pugui ser observada
de pas; en el cas d’algunes espècies sedentàries, als “efectius”
autòctons poden sumar-s’hi exemplars desplaçats des d’altres
latituds que solament hivernen o només ens visiten durant l’è-
poca de cria)

5a) Quant a les dimensions:
L = Longitud (en cm)
E = Envergadura, sols quan és rellevant (en cm)
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TOPOGRAFIA D’UN OCELL (1): DIFERENTS PARTS DEL COS

1• Bec 2• Cap 3• Gorja 4• Coll 5• Pit 6• Abdomen 7• Costat 
8• Tars 9• Flanc 10• Cobertores caudals inferiors 11• Cua
12• Cobertores caudals superiors 13 • Carpó 14• Ala 15• Esquena

INTRODUCCIÓ

Els ocells tenen tot un seguit d’atractius intrínsecs i el seu estudi
(l’ornitologia) és un molt bon pretext per endinsar-nos en el món
de l’observació i el fruïment de la natura en general. Es presenten
ací un total de cent espècies descrites molt “telegràficament”, cent
espècies que podrem observar en qualsevol contrada i amb molta
probabilitat les unes, en indrets molt determinats i amb un menor
grau de probabilitat unes altres (ben poques), però sempre
podrem estar segurs d’haver-les identificat correctament, ja que el
denominador comú de totes és la seva singularitat (color del plo-
matge, hàbits, mida, reclam...).

Dins el regne animal, la classe dels ocells és present al nostre
planeta com a mínim des de l’era secundària, atès que el registre
fòssil ens ha aportat les restes del famós Archaeoptheryx, trobat a
les calcàries litogràfiques del juràssic de Baviera, ocell pròpiament
dit més antic de què es té constància (150 milions d’anys) i que
també ens mostra com les aus varen evolucionar com una branca
més dels dinosaures.

Com les altres classes del regne animal, la classe dels ocells es
divideix en ordres i aquests, alhora, es subdivideixen en famílies i
subfamílies i aquestes en gèneres i, finalment, aquests darrers en
espècies i subespècies. Això és la sistemàtica, la qual, com tota clas-
sificació, és una convenció adoptada atenent a característiques mor-
fològiques comunes per establir tipologies o grups. Així veiem que
les espècies descrites estan agrupades per ordres i que el nom de
cadascuna va acompanyat d’un nom científic en cursiva que consta
de dues paraules (la primera, el gènere, i la segona, l’espècie).

Significat de les abreviatures usades en les descripcions.
A l’inici de les descripcions i d’esquerra a dreta, hi trobarem:
1a) Quant a l’abundància:

PC = Poc comú
C = Comú
MC = Molt comú

2a) Quant a l’hàbitat:
MA = Medi antropogen (conreus, pobles, ciutats...)
B = Boscos
EO = Espais oberts
H = Zones humides (rius i rieres, pantans i altres cursos i
mases d’aigües continentals i les seves comunitats vegetals
associades)
M = Espais de muntanya (indrets de mitjana i alta muntanya
i /o abruptes, roquissars i espais alpins i subalpins)
BA = Badies i deltes (costes, aigües salobres...)
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TOPOGRAFIA D’UN OCELL (2): EL CAP

TOPOGRAFIA D’UN OCELL (3): PLOMATGE DE L’ALA

1• Front 2• Iris 3• Capell 4• Anell ocular 5• Parpelles 6• Clatell
7• Plomes auriculars 8• Galta 9• Gorja 10• Barbeta 11• Brida
12• Cella

SILUETES DE VOL CARACTERÍSTIQUES (1)

Podicipediformes: Cabussó (1, pàg. 10). Ciconiformes: Àlic
roig (2, pàg. 14); Cigonya (3, pàg. 16); Bernat pescaire (4, pàg.
11). Anseriformes: Ànec collverd (5, pàg. 17). Falconiformes:
Voltor (6, pàg. 22); Trencalòs (7, pàg. 23); Àliga marcenca (8,
pàg. 21); Àliga daurada (9, pàg. 19); Aufrany (10, pàg. 24); Àliga
pescadora (11, pàg. 27); Aligot (12, pàg. 26); Milà negre (13,
pàg. 26); Astor (14, pàg. 25); Esparver (15, pàg. 25); Arpella (16,
pàg. 24); Falcó pelegrí (17; pàg. 28); Xoriguer (18; pàg. 28)

1• Terciàries 2• Escapulars 3• Rectrius 4• Secundàries 
5• Primàries 6• Cobertores primàries 7• Àlula 8• Cobertores
grans 9• Cobertores mitjanes 10• Cobertores petites
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SILUETES DE VOL CARACTERÍSTIQUES (2)

Galliformes: Perdiu roja (1, pàg. 29); Guatlla (2, pàg. 29). Gruï-
formes: Fotja (3, pàg. 30); Grua (4, pàg. 31). Caradriformes:
Gavià argentat (5, pàg. 37); Fumarell (6, pàg. 38); Torlit (7, pàg.
33). Columbiformes: Colom roquer (8, pàg. 39); Tórtora (9,
pàg. 40). Cuculiformes: Cucut (10, pàg. 40). Estrigiformes:
Gamarús (11, pàg. 42). Caprimulgiformes: Enganyapastors (12,
pàg. 44). Apodiformes: Falciot negre (13, pàg. 44). Piciformes:
Picot verd (14, pàg. 47); Picot negre (15, pàg. 48). Coracifor-
mes: Abellerol (16, pàg. 45); Gaig blau (17, pàg. 46); Puput (18,
pàg. 46); Blauet (19, pàg. 45)

SILUETES DE VOL CARACTERÍSTIQUES (3)

Ordre dels passeriformes. Famílies:
Alàudids: Alosa (1, pàg. 49); Cogullada (2, pàg. 49). Hirúndids:
Oreneta vulgar (3, pàg. 50); Oreneta cuablanca (4, pàg. 50).
Lànids: Capsigrany (5, pàg. 51). Còrvids: Corb (6, pàg. 55);
Gralla (7, pàg. 56); Cornella (8, pàg. 55); Gralla de bec vermell
(9, pàg. 56); Gaig (10, pàg. 54); Garsa (11, pàg. 54). Cínclids:
Merla d’aigua (12, pàg. 57). Muscicàpids: Tallarol capnegre
(13, pàg. 58); Tord (14, pàg. 62). Cèrtids: Pela-roques (15,
pàg. 65); Fringílids: Pinsà comú (16, pàg. 66); Verdum (17,
pàg. 67)
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• C-H-F-SE/HI-L=46 • Aquesta espècie abunda en llacunes
d’aigua dolça i badies amb canyissars i vegetació espessa. De vega-
des nia formant colònies. Com el seu nom indica, es cabussa fre-
qüentment. A l’hivern, les plomes del capell són molt menys cons-
pícues. Sedentari a gairebé tota la Península i hivernant a la part
septentrional. Reclam: un ronc «Cra-orrrr» i un agut «ouiiic».

Cabussó emplomallat
Podiceps cristatus

Cabusset
Tachybaptus ruficollis

Bernat pescaire
Ardea cinerea

• C-H-F-SE-L=25 • Petita au nedadora de zones humides que
podrem veure (amb dificultat a causa del seu caràcter retret) en
pantans amb canyissars, petites llacunes i, fins i tot, en badies i
ports. Plomatge fosc i cua que pràcticament no sobresurt. Emet tot
un assortit de reclams del tipus d’un renill o d’altres com «bi-bit»,
«uuit-uuit» o un més atrompetat «twet».

• C-H-CA-HI/SE-L=90/E=140 • Aquest és un habitant molt
comú de tota mena d’hàbitats humits d’aigua dolça o salobre (pan-
tans, rius, deltes...). Vist en vol, amb la seva silueta amb el coll
replegat i la coloració del seu plomatge, predominantment blanc i
gris, no es presta a confusió. Més sovint el veurem posat a l’aigua,
a l’aguait, cercant i caçant peixos amb el seu bec en forma d’arpó.
Cria en arbres o en l’espessor dels canyissars. De vegades vola en
petites bandades. El reclam és un «kroajj» de vegades més ronc, de
vegades més atrompetat.
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Agró roig
Ardea purpurea

Martinet blanc
Egretta garzetta

• C-H-CA-ES-L=79/E=114 • Difícil de distingir en vol del ber-
nat pescaire, si no apreciem bé els colors que, de lluny, aparenten
ser predominantment més bruns. Tot i així, és més petit i manté el
coll menys replegat que el bernat. Veient-lo posat, apreciarem que
és més esvelt, exageradament prim, i el seu coll recorda una serp.
Viu en els mateixos hàbitats que el bernat i també s’alimenta de pei-
xos. De prop, distingirem el característic plomatge de color púrpu-
ra del dors. Nia en petites colònies, de vegades barrejant-se amb
altres espècies de ciconiformes. El reclam és molt similar al del
bernat pescaire.

• C-H-CA-HI/SE-L=61/E=97 • A diferència del bernat pescai-
re i de l’agró roig, el martinet blanc s’estima més els pantans d’ai-
gües salobres i estuaris, on pot ser vist en bandades bastant nom-
broses. Fora de l’època de cria, també pot ser vist en altres tipus de
masses i cursos d’aigua. Cria en colònies i fa el niu als arbres.
Distintiu color groc dels dits que contrasta amb el gairebé negre de
les potes. Color blanc immaculat de tot el plomatge amb caracterís-
tiques plomes llargues que pengen del cap. Vola també amb el coll
replegat. El reclam és molt variat, des d’un ronc «jjoock» fins a un
«jjooal-jjooal-jjooal» més suau.
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Cigonya blanca
Ciconia ciconia

Becplaner
Platalea leucorodia

• C-H/MA-CA/O-HI/ES-L=102/E=168 • Aquesta au, habitual-
ment present en prats humits i pantans on cerca aliment, acostuma
a niar en campanars, xemeneies de velles fàbriques, arbres i edifi-
cis al bell mig de pobles i ciutats o en les proximitats de granges,
on construeix un niu de branques força voluminós. Sovint, se’n
veuen bandades que volen en formació, en forma de “V”, i es pot
apreciar el seu coll llarg i el seu plomatge blanc i negre. És bastant
silenciosa. En època de cria, més que la seva veu, escoltarem el
soroll sec que produeix amb el bec. Tot i així, emet algunes notes
ronques de tant en tant.

• PC-H-O-ES-L=86/E=137 • Poc comú, però inconfusible per
la forma d’espàtula del seu bec, tant si el veiem en vol com posat.
També pel seu plomatge gairebé exclusivament blanc i les potes i el
bec de color negre. Vola amb el coll totalment estirat i quan ho fa
en formació, aquesta és una simple filera. També el podem veure
planejant i, fins i tot, remuntant-se. La seva presència, en època de
cria, està més circumscrita als aiguamolls i deltes amb aigües poc
profundes i amb canyissars, on cria en colònies. De vegades també
nia en arbustos i arbres. Molt silenciosa, solament emet alguns
gemecs o, com la cigonya, fa soroll amb el bec.
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