Els ocells del calendari amb el seu nom vulgar, nom científic, autoria de la imatge, mes i breu descripció.
NOM VULGAR

NOM CIENTÍFIC

AUTORIA

MES

1 Pitroig

Erithacus rubecula

Júlia Ferrer Gener

2 Picasoques blau

Sitta europaea

Toni Saez

Febrer

3 Puput

Upupa epops

Toni Saez

Març

4 Colltort comú

Jynx torquilla

Júlia Ferrer Abril

5 Mussol

Athene noctua

Toni Saez

6 Mallerenga carbonera

Parus major

Jaume Mos Juny

7 Oreneta comú

Hirundo rustica

Jaume Mos Juliol

Maig

DESCRIPCIÓ OCELL
El pit-roig (Erithacus rubecula) és un ocell abundant arreu del territori on
sovint freqüenta els ambients humits i de bosc. Conegut pel seu particular
cant i el seu color roig al pit, així com també per la seva curiositat d'aproparse als humans.
El pica-soques blau (Sitta europaea) és un ocell resident de mida petita
característic pel seu plomatge blau i l'antifaç negre que li recobreix l'ull. El
seu nom té relació amb la manera com aprofita el niu que ha fet abans un
picot en un arbre on redueix el diàmetre del forat a força d'empastar fang al
seu voltant.
La puput (Upupa epops) es caracteritza pel seu plomatge de color marró amb
les ales i la cua ratllades de blanc i negre. La trobarem picotejant el terra en
ambients oberts, d'horts i boscos, i la reconeixerem pel seu cant semblant a
"pu-pu-put".
El colltort comú (Jynx torquilla) té un plomatge característic de color gris i bru
amb ratlles per la part de la panxa. És un ocell migrador on a l'estiu el
trobarem al centre i el sud d'Europa i a l'hivern el trobarem marxant cap a
l'Àfrica.
El mussol comú (Athene noctua) és un rapinyaire nocturn resident durant tot
l'any al nostre territori que el podem observar fàcilment en paisatges
mediterranis com oliveres, matolls o fins i tot sobre els pals elèctrics.
La mallerenga carbonera (Parus major) és la més comuna de totes les
carboneres i és inconfusible per la "corbata" negra marcada sobre el pit.
També és coneguda amb els noms de totestiu, ferret o estiverola.
L'oreneta comú o vulgar (Hirundo rustica) és la més comuna de les orenetes
que arriben a l'abril i al maig per passar l'estiu al nostre territori. Són
migradores que venen de l'Àfrica i realitzen uns nius característics de fang
situats en llocs arrecerats com porxos.

8 Xot

Mallerenga
9 emplomallada

Otus scops

Toni Saez

Parus cristatus

Jaume Mos

10 Cargolet

Troglodytes troglodytes

Toni Saez

11 Cuereta blanca juvenil

Motacilla alba

Toni Saez

12 Gamarús

Strix aluco

Júlia Ferrer

Agost

El xot (Otus scops) és un migrant transsaharià que només fa estada als
Països Catalans durant l'estiu, podent-ne trobar alguns a la costa durant
d'hivern. El seu plomatge amb tons marrons li permet camuflar-se bé
entre la vegetació i per la seva tasca insectívora es troba dins les espècies
protegides per la llei.

La mallerenga emplomallada (Parus cristatus) és resident i distribuït per tot
el territori on hi hagi masses forestals. És fàcilment identificable ja que té
un llarg i punxegut plomall a sobre del cap sent l'única mallerenga europea
Setembre que presenta aquest plomall i l'aixeca quan es sent alarmat.
El cargolet (Troglodytes troglodytes) és un ocell molt petit i ràpid que pren
aquest nom pel tipus de cucs dels que s'alimenta. El nom científic de
"troglodytes" vol dir que viu en coves i es refereix a la seva habilitat de
Octubre
perseguir insectes fins al seu cau o esquerdes.
La cuereta blanca (Motacilla alba) és un ocell resident i molt comú que es
troba durant tot l'any al nostre territori. Té una cua molt llarga i
Novembre característica que remena amunt i avall.
El gamarús (Strix aluco) viu en ambients forestals de tot el territori menys a
indrets com l'Empordà o l'Ebre. Durant la nit pots sentir el seu crit
Desembre característic. S’alimenta de petits rosegadors com ratolins o talpons.
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