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Els aucells dels ambients humanitzats

-L’home com a modificador del paisatge.

-L’estatus i la morfologia de les aus.

-Àrees humanitzades: la domesticació de 
la Natura.

-Aucells de pobles i ciutats

-Aucells d’àrees de mosaic agrícola.

-Aucells de muntanya i marjades.

-Aucells d’àrees cerealistes.

-Aucells de basses d’aigua, d’horta i reguiu. 
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Els aucells cantors de Yellowstone https://www.youtube.com/watch?v=dB1KKBpYxvE  
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La mediterrània, rica en espècies, hàbitats, tradicions i cultures: 
biodiversitat 
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pels humans.
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Humans 
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L’estatus: la situació temporal a les nostres illes

Puput Upupa epops R, Sa, He, Me 
Ropit
Erithacus rubecula
Ha, Ma

Rossinyol
Luscinia megarhynchos
Ea, Ma
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novembre, desembre, gener, febrer: la hivernada

febrer, març, abril, maig: el pas des d’Àfrica cap a Europa

març, abril, maig, juny, juliol: la reproducció

juliol, agost, setembre, octubre, novembre: el pas d’Europa cap a Àfrica

L’estatus: la situació temporal a les nostres illes

Any naturalístic

juliol agost setembre octubre novembre desembre gener febrer març abril maig juny

migració                                         hivernada                     migració       cria
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L’estatus: la situació temporal a les nostres illes

Sedentari (S)                rar (r)   1-10 ex.                  

Estival (E)                     escàs (e) 11-100 ex.

Migrant (M)                 moderat (m) 101-1000 ex.

Hivernant (H)              abundant (a)  més de 1000 ex. *

Resident (R)

Ocasional (O)  

Accidental (A)                

Divagant (D), Exòtic (Ex), Introduït (I), Re (Reintroduït), En Perill (EP), Extingit (EXT)...

Puput Upupa epops R, Sa, He, Me 
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La guía i el nom de les parts del plomatge



Diferencies en l’estructura: la “projecció de primàries”

Tord Turdus phylomelos Grívia Turdus viscivorus
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1/1
2/3
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Les eines necessàries: 

guies, prismàtics i 
llibreta.
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10 x 40: 10 augments i 40 mm de llum
Azor 10x42, SEO, 160 €

Vortex Diamondback, 10x42, 300 €

Zeiss Terra, 10x42, 400€
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Natura  domesticada
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No n’hi ha, o no n’hi veig

Serser Erirub Sylatr Turmer
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Dependència d’activitats

i aprofitament de residus
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Translocació 
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La gestió de les espècies i dels espais.
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Espais naturals artificials...?
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La caça: de necessitat a tradició, cultura 

i afició. Sotmesa a la gestió necessària ?
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Inconvenients i problemàtiques
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Inconvenients i problemàtiques 



Els aucells dels ambients humanitzats

Excel·lents bioindicadors



Els aucells dels ambients humanitzats

Excel·lents bioindicadors
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L’avantatja: són confiats, hi ha relació històrica  



Els aucells dels ambients humanitzats

Àrees habitades: ciutats, pobles, ports. Seguretat i alimentació: confort
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Tórtera turca Streptopelia decaocto

Colom Columba livia

Tudó Columba palumbus
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Ropit Erithacus rubecula

Teulader Passer domesticus

Ull de bou Phylloscopus collybita

H

H
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Xoriguer Falco tinnunculus

Òliba Tyto alba



Els aucells dels ambients humanitzats

Falzia Apus melba

Cabot Delichon urbicum

Oronella Hirundo rustica

E

E

E
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Ferrerico Parus major

Estornell Sturnus vulgaris

Caçamosques Muscicapa striata

E

H



Els aucells dels ambients humanitzats

Gavina corsa Larus audouinii

Corb marí Phalacrocorax aristotelis

Gavina Larus michahellis
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“...Experiencia significa dejar que algo actúe directamente en mí y me 

atraviese. Solo aquello que puede ser experimentado en uno mismo puede ser 

interpretado. Soy, por tanto, aquello que conozco...”

Raimon Panikkar. Invitación a la sabiduria
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-L’estatus i la morfologia de les aus.
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la Natura.
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- Gra, llavors,
- Herbes, brins,
- Fruits
- Proteïnes animals

- Insectes, 
- Mamífers petits
- Aus
- CadàversTemporada i terreny: 

hivern, estiu, argila, 
grava…

-Morfologia (bec, cames...)
-Estructura (ales, coa...)
-Coloració
-Conducta (cant, vol...)
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Àrees agrícoles: escassa diversitat vegetal salvatge. Alimentació i 
recer.
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Grans àrees de vegetació arbrada, sovint amb poc sotabosc i elevada 

alteració humana.
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Amb presència cíclica de bestiar extensiu.
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...o de manera intenssiva i puntual.
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Àrees de mosaic agrícola
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Xàxtero blanc Motacilla alba

Juia Vanellus vanellus

Milana Milvus milvus

H

H
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Gafarró Serinus serinus

Sòl.lera Emberiza calandra

Cadernera Carduelis carduelis
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Perdiu Alectoris rufa

Mussol
Otus scops

Esplugabous Bubulcus ibis
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Busqueret de cap negre
Sylvia melanocephala

Passarell Carduelis cannabina

Titina sorda Anthus pratensis

H
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Olivars i conreus de muntanya.
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L'equilibri precari i frontera permanent...
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Àrees de muntanya, amb pendents i marjades



Els aucells dels ambients humanitzats

Cabot de roca Hirundo rupestris

Coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros

Tord Parus Turdus phylomelos

H

H
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Àguila calçada Aquila pennata

Pinçà Fringilla coelebs
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Àguila calçada Aquila pennata
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Formiguer Jynx torquilla

Ferrerico blau Parus caereleus

Busqueret de capell Sylvia atricapilla
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Prades obertes, de vegetació herbàcia: les sabanes artificials 
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Àrees agrícoles cerealistes
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Guàtllera Coturnix coturnix

Fuell Pluvialis apricaria

Primavera Oenanthe oenanthe

E

H

M
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Butxaqueta
Cisticola juncidis

Traquet Saxicola rubicola

Falcó cama-roig Falco vespertinus

M



Els aucells dels ambients humanitzats
Tarrola Alauda arvensis

Cucullada Galerida theklae

Sebel.lí Burhinus oedicnemus

H
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Alauda arvensis Ha Ma Galerida theklae R Sm

Txirp
txirrup

Tiliulí
tiliúuuu
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Alauda arvensis Ha Ma Galerida theklae R Sm
Bec curt, galtes clares

Cresta curta

Línia ocular gruixada

Coa llarga, amb plomes 
blanques a les vores

Cames taronja

Cos gruixut
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Zones d’horta i àrees de reguiu
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Mèrlera Turdus merula

Xàtxero groc Motacilla flava

Gorrió barraquer
Passer montanus

E
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Verderol Carduelis chloris

Puput Upupa epops
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Basses d’aigua.
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Agró d’hivern Ardea cinerea

Gallineta d’aigua Gallinula chloropus

Picaplatges menut Charadrius dubius

E
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Cegall Gallinago gallinago

H

Coll blau Anas platyrhynchos

Avisador 
Himantopus himantopus
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“...La ciencia puede brindar mucho sentido a la vida de las personas, siempre y 

cuando no las saturemos de información, sino de ganas de aprender por ellas 
mismas…” 

Alejandro Martínez Abraín, El Lenguaje de la Biosfera.



Els aucells dels ambients humanitzats

Ganes d’aprendre, amb moments d’experiència, possibiliten el conèixer i sentir. 


