
 

OBSERVACIÓ D'UN MOIXÓ (OCELL) 

 

NOM  DESCRIPCIÓ FÍSICA 

(tamany, pes, colors, bec, 

potes,...) 

DESPLAÇAMEN

T 

(per terra, per 

l'aigua,...) 

COM NADA (es 

capbussa o no, 

ràpid, lent,...) 

COM VOLA vol 

recte, ondulant, 

planejant,...) 

COM ES RELACIONA (està 

sol, amb d'altres, només amb 

ocells de la seva espècies,...) 

 

Ànec Coll Verd 

 

 

És petit. El bec és de color 

groc. Pesa 400 o 800 gr. Té 

colors vius. Les potes són 

taronges i petites 

Per l’aigua i pel 

terra 

Neda lent i es 

capbussa 

En grup, recte i 

volant ràpid. 

Es relacionen en grups i amb la 

seva femella. 

 

Martinet blanc 

 

 

 

Fa 55-65 cm de llargada i 88-

106 cm d’envergadura. Pesa 

350-650 g., de color blanc 

amb el bec i les potes negres i 

peus grocs 

Es desplaça per 

l’aire, rius i llacs. 

Es capbussa i és 

ràpid. 

Vola recte i ràpid. Es relaciona amb ocells de la 

seva espècie, sobretot en 

èpoques d’aparellament. 

 

Flamenc 

 

 

 

De 80-140 cm. de llarg. De 

color rosa, blanc i salmó. 

Neda, vola i camina 

per l’aigua. 

Es capbussa i neda 

lent. 

Mentre volen 

mantenen el coll i 

les potes 

completament 

estirades. 

Només amb ocells de la seva 

espècie. 

 

Corb marí 

 

 

 

Pesa 2hg. 91 cm., plomatge 

negre, potes curtes, sota el bec 

té un anell de color blanc, té el 

bec groc, coll llarg i fi, cap 

petit, cual larga i en forma de 

falca. 

Per l’aigua, però 

quan busca parella 

o ha de fer niu se’n 

va a terra. 

No es capbussa, és 

ràpid. 

Planejant. Amb els de la seva espècie. 

Bernat pescaire 

 

 

 

 

Fa 90 cm. d’alçada i quan 

estira les ales fa 150 cm., el 

bec és llarg i de color 

groguenc. 

Es troba no gaire 

lluny de l’aigua. 

S’està quiet durant 

llargues estones 

dins l’aigua i 

camina. 

Vola amb força, té el 

coll recollit entre les 

espatlles. 

Es relaciona amb altres espècies, 

com l’Esplugabous o Martinets 

blancs. A prop de les zones 

humides o en joncals. 



 


