
L'ÀGUILA                        Iona i Marc

NOM CIENTÍFIC
Aquila

DESCRIPCIÓ
És un ocell gran que té un bec corbat, unes ales de plomes llargues i unes
urpes poderoses per caçar.Té les potes fortes i molt bona vista. És una gran
planadora,  els  corrents  d'aire  calent  se  l'emporten  cel  enllà,  dalt  de  les
muntanyes.

HÀBITAT
Poden viure arreu del  món. A las muntanyes, en prats oberts,  prop de la
costa en boscos... Viuen en un tros de terra que és el seu territori.

ALIMENTACIÓ
Les àguiles són carnívores,  s'alimenten de carn de diferents animals com
conills, serps, peixos, isards petits... 

REPRODUCCIÓ
Les àguiles quan s'aparellen construeixen el niu a la copa dels arbres o als
sortits  de  les  roques  a  les  muntanyes.  El  niu  el  fan  servir  any  rere  any
afegint-hi cada temporada que s'aparellen unes quantes branques més.

CURIOSITATS
L'àguila de cap blanc és el símbol nacional dels Estats Units.

 



EL CIGNE                        Carla i Nil

NOM CIENTÍFIC
Cygnus Olor 

DESCRIPCIÓ
És una au que té el cos gran i el cap petit. Té el coll llarg i prim. Les  plomes
les té blanques i  flonges. Durant l´estiu muden les plomes i  aleshores no
poden  volar.

HÀBITAT
Viu en algunes zones d´Europa i Àsia en aiguamolls, rius o estanys. A l'hivern
viu en aigües marítimes i aiguamolls de zones costaneres.

ALIMENTACIÓ
S'alimenta de plantes que creixen sota l´aigua i si no en troben se'n van a
fora a buscar-les.

REPRODUCCIÓ
El mascle i la femella fan el niu fora de l´aigua amb canyes i herbes. Entre
abril i maig la femella pon de 8 a 12 ous de color gris clar, verd clar o blau
verdós.  Coven els  ous  durant  36  dies.  Quan neixen  els  pollets  se'n  van
ràpidament a l'aigua i es queden amb els pares fins la primavera següent.

CURIOSITATS
És una au molt elegant i silenciosa.



EL COLIBRÍ      Gaizka i Biel

NOM CIENTÍFIC  
Archilochus colubris.

DESCRIPCIÓ
L'espècie més petita és el colibrí originari de Cuba. Amb tot el seu bec i la
cua només arriba als 5,5 - 6cm i pesa menys de 2g. El colibrí gegant mesura
25cm.  El  bec  és  una  característica  especial  que  els  diferencia  de  cada
espècie, ja que està adaptat a la seva alimentació i al tipus de flors de la que
s'alimenta. El mascle normalment és més petit i acolorit que la femella.

HÀBITAT
Només es troben en Amèrica del Sud, del nord i Alaska. 

ALIMENTACIÓ
Mengen el nèctar de les flors d'on obtenen calories per volar i tenir energia.

REPRODUCCIÓ
El  mascle  fa  una  dansa  per  cridar  la  femella.  Una  vegada  fecundada,
aquesta s´encarrega de construir el niu fet de tela d'aranya, cotó o molsa.

CURIOSITATS
El colibrí és l'ocell més petit del món i té molts colors. 



GAVINA VULGAR              Oriol i Miquel

NOM CIENTÍFIC
Larus ridibundus.

DESCRIPCIÓ
Les gavines són ocells marins que pertanyen a la família dels làrids i a l'ordre
dels caradriformes i  són excel·lents voladors, bé que no volen mai en ple
oceà i  es limiten a migrar vorejant les costes. Les gavines tenen les ales
punxegudes i estretes i la cua arrodonida i curta. El bec és massís i acabat
en ganxo. Els dits estan units per una membrana.

HÀBITAT
Viuen en zones aquàtiques com els rius i els estanys. Les gavines viuen a
Alemanya, Dinamarca, Suècia, Espanya,Turquia, Noruega, Grècia, Bulgària,
Austràlia i molts més països. Les gavines són marines i estan acostumades a
viure a les platges a la costa brava.

ALIMENTACIÓ
Mengen peixos, mol·luscos, cucs de terra, cap-grossos, granotes, ratolins i
fins i tot ous i pollets d'altres aus. Les gavines mengen molt.

REPRODUCCIÓ
Les gavines fan el niu als aiguamolls o a les maresmes damunt d'herbes o
canyes.  Pon de dos a quatre ous de color  gris  verdós amb taques.  Són
pollets nidífugs i quan neixen tenen plomes i els ulls oberts.

CURIOSITATS
Les gavines són molt expressives, fan molts sons i gestos diferents, pot dir
tot de coses: que han trobat menjar, que busquen la parella...



ORIOL                                  Ona i Bruna

NOM CIENTÍFIC
Oriolus Oriolus.
 
DESCRIPCIÓ
L'oriol mesura uns 24 cm i pesa uns 70 g. És un ocell no gaire petit amb la
cua llarga.Té el bec rosa i les potes grises i els ulls vermells. L'ocell adult
mascle  és  molt   vistós,  amb  un  groc  brillant  al  cos  i  les  ales  i  la  cua
principalment  negra.  Les  femellas  i  les  joves  són  menys  vistosos,  verd
damunt i grisenc o blanc a sota.

HÀBITAT
Viu en  arbredes de ribera i també en boscos caducifolis i en plantacions de
fruiters.  Fa  el  niu  generalment  penjat  entre  branques  forcades
horitzontalment.

ALIMENTACIÓ
Menja principalment fruites o insectes. Li agraden les figues  i les cireres.

REPRODUCCIÓ
Fa el niu a les capçades dels arbres generalment a molta alçada. Ponen  3 o
4 ous. Fa els ous als mesos de maig i juny.

CURIOSITATS
Acostumen a cantar quasi  xiulant  i se'ls sent  de lluny. Migra cap a l'Àfrica
per passar-hi l'hivern.



EL PERIQUITO                Guillem i Octavi

NOM CIENTÍFIC
Melopsittacus Undulatus

DESCRIPCIÓ
El periquito té dos dits al davant i dos al darrera. Els periquitos tenen tots els
colors  menys el vermell i el negre. Per saber si un periquito és mascle o
femella se li  ha de veure el color del céreo. La femella el pot tenir blanc,
marró rosa pàl·lid. La sèrie verda té verds i grocs, la sèrie blava té colors
blaus i blancs. El periquito pesa uns 35g i mesura menys de 19cm.

HÀBITAT
Existeixen en Amèrica del sud, Austràlia i a les selves tropicals menys a la
costa. És l'au de gàbia més popular del món i com a animal de companyia
només és superat en nombre pels gossos i els gats.

ALIMENTACIÓ
Son granívors i mengen blat, arròs, cereals...

REPRODUCCIÓ
Els periquitos poden criar en qualsevol època de l'any però millor posar-los
el niu durant els mesos de maig i abril. Pot pondre uns cinc ous però no tots
el mateix dia. És la femella qui cova els ous. Només surt per menjar si és que
el mascle no l'alimenta. Al cap de 16 o19 dies neixen les cries sense plomes i
amb els ulls tancats.

CURIOSITATS
• Descendents de petits

dinosaures.
• Viuen en llibertat fa més de cinc

milions d'anys.
• Son nòmades.
• Quan neixen pesen dos grams.
• Viuen uns 12 anys.
• Veuen  8  vegades  millor  que  els

homes.
• Hi ha periquitos que saben parlar i

dir “Barça” i “Visca Catalunya” .

      



PINGÜÍ EMPERADOR                     Jan i Roc

NOM CIENTÍFIC
Aptenodytes forsteri

DESCRIPCIÓ
El  nom  de  pingüí  es  fa  servir  per  parlar  d´un  grup  d´aus  que  no  són
voladores. La posició és recta i caminen patosos. Són molt grossos i tenen
les ales petites. Tenen una grossa capa de greix a sota de les plomes. Pot
viure entre 10 i 20 anys. Les  plomes de l'esquena són negres i les de la
panxa blanques. No poden volar. Pot fer més d'un metre d´alçada. 

HÀBITAT
La zona antàrtica on  la neu i el gel duren tot l'any. La major part del temps la
passen al mar. Surten per pondre els ous. Viuen en colònies.

ALIMENTACIÓ
Agafen bussejant el menjar que troben sota de l' aigua: peixos, calamars i 
gambes.

REPRODUCCIÓ
Solen tenir la mateixa parella i només  ponen 1 ou. La femella pon l'ou en
una bossa que té el mascle entre les potes i ell el cova uns 64 dies. La mare
torna al mar a buscar menjar.

CURIOSITATS
Mentre la femella pingüina va a buscar menjar els mascles es queden tots
junts donant-se escalfor mentre coven l'ou i es van canviant els de dins cap
en fora. Quan torna la femella trobarà el seu fill d'entre tots els pollets.



ROSSINYOL COMÚ        Isabel  i  Elise

NOM  CIENTIFIC 
Luscina  Megarhynchos

DESCRIPCIÓ 
El  rossinyol  està dins del grup dels  ocells  cantaires. Acostumen  a  cantar
sobretot  cap  el  tard  i  durant  la  nit, però  també  de  dia a  la  primavera
però és  difícil  veure´ls. És un ocell de color marronós, més fosc pel dors i
més grisós per sota. La cua també és fosca amb tons vermellosos.
Fa uns 16-17 cm de llarg. Té  un anell clar al voltant de l´ull.

HABITAT 
Es troba on hi ha bardisses i matolls, dintre de les quals fa el niu, pel que és
més  freqüent  als  espais  més  o  menys  oberts amb bardisses i tanques o
boscos.

ALIMENTACIÓ
S´alimenta d'insectes que caça a terra i a la tardor també de fruits.

REPRODUCCIÓ
Fa el niu amb herba i fulles, amagat entre la vegetació i prop de terra. La
femella pon 4-5 ous i els incuba dues setmanes. 

CURIOSITATS 
Es passa molta estona amagat entra la vegetació. Pot viure uns 5 anys. Hi ha
un tipus de bolet que també es diu Rossinyol.



EL TUCÀ                     Ton i Amarilis

NOM CIENTÍFIC
Ramphastidae ramphastos. 
                                                                 
DESCRIPCIÓ
Té un bec gran i lleuger. Fan 33-66 cm de llargada, incloent-hi el bec que és
una mica més gran en els mascles. Tenen les potes curtes.Es pentinen les
plomes blanques i  negres  que  contrasten  amb els  colors  vius  taronges  i
grocs del bec.

HÀBITAT
Viuen en les selves humides del Carib. 

AlLIMENTACIÓ                                         
Mengen fruita però la que més els hi agrada és la cirera.

REPRODUCCIÓ
Nien en cavitats naturals o fetes per altres aus als arbres i ponen de dos
a quatre ous blancs que coven els dos pares durant 15-16 dies .


