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1. INTRODUCCIÓ OCELLS:
Els ocells són animals vertebrats terrestres i respiren per pulmons. Tenen una boca amb 

bec i unes ales.

Les ales els permeten volar per tant tenen més visibilitat per caçar i buscar aliments , i 

fugir ràpid dels depredadors.Tenen un cos aerodinàmic, és a dir, el seu cos s’adapta a les 

condicions necessàries per al vol.

 S’alimenten de: nèctar, fruita, plantes, carronya, diversos insectes i animals petits, però 

també d’altres ocells. 

Tenen reproducció sexual i són ovípers i amb fecundació interna.  



2.AUS AL MÓN:

Actualment existeixen unes 10.000 espècies vivents d’aus al món.

Ara, unes 1.200 espècies estan en perill d’extinció per activitats 

humanes.

Hi han aproximadament 60 espècies vivents d’ocells NO voladors. 

Aquests apareixen en illes aïllades a causa de l’escassetat de recursos i 

l’absència de depredadors.



3.PARTS DEL COS:
1 Bec

2 Cap

3 Iris

4 Pupil·la

5 Esquena

6 Cobertores menors

7 Escapulars

8 Cobertores

9 Terciàries 

10 Carpó

11 Primàries

12 Cobertores caudals inferiors

13 Cuixa

14 Articulació tibio-tarsal

15 Tars

16 Peu

17 Tíbia

 18 Abdomen

 19 Flancs

 20 Pit

 21 Gorja

 22 Barbeta



4. les cries:
Hi ha dos tipus d’espècies de cries d’ocells, les nidòfeles i les nidífuges. Les nidòfeles són 

les especies que neixen sense plomes i amb els ulls tancats, per tant s’estan al niu durant 

molt temps. En canvi les nidífuges ja neixen amb una fina capa de plomes i amb els ulls 

oberts; per tant, no s’estan gaire temps al niu.



5.HÀBITAT:
Els ocells tenen diferents tipus d’habitat.

 Es podria dir que varia bastant d’un lloc a un altre, per tal motiu crean ambients 

personalitzats. A cada habitat han de tenir la opció de poder probehir-se de tots els 

aliments que necessiten per sobreviure. Poden tenir tot tipus d’habitat, des de deserts 

molt càlids i secs, fins també d’altres llocs en els quals hi han climes àrtics i en ocasions 

congelats. Solen viure viure a muntanyes, selves, planícies i també costes, que ofereixen 

condicions perfectes per a viure.



6.EVOLUCIÓ:
Gràcies als fòssils podem saber que els ocells van evolucionar a partir de 

dinosaures teròpodes, durant el període Juràssic, fa uns 150 i 200 milions 

d’anys. 



7.GRANS GRUPS D’OCELLS
Martinets i 
camallargs

Els 
Limícoles

Nedadors i 
capbussaires

Marins Rapinyaires Aus petites



8.tipus d’ocells a Malawi:
A Malawi hi han identificades fins a 650 espècies d’ocells de les quals 
una ha estat introduïda pels humans i 31 s’han introduït accidentalment, 
han arribat no se sap com però no se n’han vist més de 5 exemplars. 
Entre les quals n’hi ha de voladores i no voladores. 

A Malawi hi han especies endèmiques, què vol dir què ja no es troben 
enlloc més què a Malawi, d’entre elles el yellow-throated apalis. 



9.exemples:



Lybius torquatus

També conegut com a 
barbut de collar



MORFOLOGIA:
El barbut de collar és de la família dels lívids que habita en 
sabanes i boscos poc densos com poden ser:
-Sud de Kenya
-Zàmbia
-Malawi

S’alimenta de: insectes, ous i fruites.



comparació:
Es troben per tota l'Àfrica subsahariana, amb excepció de l'extrem 
sud-oest.



Ispidina picta

També conegut com a 
Blauet Pigmeu



MORFOLOGIA:
El blauet pigmeu mesura entre 12-13 cm de llarg.
És una au molt petita.
Amb unes parts inferiors ataronjades i parts superiors de color blau. El 
coroneta blau fosc el diferencia de la martín pigmeu del Congo. La seva 
talla menor i els tons violetes en les cobertores auriculars el distingeixen 
del blauet malaquita.



comparació:
El blauet pigmeu africà s'estén per 
la major part de l'Àfrica 
subsahariana, amb l'excepció de 
les zones més àrides del sud i la 
banya d'Àfrica. Es troba en selves, 
sabanes i boscos costaners. En 
ser insectívor no està lligat a les 
masses d'aigua. Hi ha poblacions 
de martín pigmeu africà 
sedentàries i altres que són 
migradors intra africans.



    Uraeginthus bengalus 

      ( Azulito Carirrojo)

També conegut com a cordó 

blau de galtes vermelles.

    



 morfologia
Mesura de 12,5 a 13 cm de longitud. Els mascles adults tenen la part 
superior marró, el pit, els costats i la cua de blau pàl·lid, el ventre 
groguenc i una taca vermella a cada galta. Les femelles són similars 
però més apagades i no tenen taques a les galtes.

Són granívors, s'alimenten de llavors de gramínies, mill i altres llavors 
petites.Viuen a les regions més seques, en pastures, sabanes i en el 
voltant d'Assentaments Humans     



comparació:
Viuen a Taiwan, Àsia, Austràlia i Àfrica.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Taiwan
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80frica


  Sarkidiornis melanotos
  

Ànec amb bec de                         

comandament



                 MORFOLOGÍA
Mesura 70-80 cm de llarg, i les femelles són 10 cm més petites que els 
mascles. El mascle té un plomatge blanc al ventre; en el moment de la 
reproducció, el cap i la part inferior de la cua (en general blanca) 
adquireixen un to groc. Els mascles tenen una cresta aplanada lateralment 
a la zona superior del bec, què és el què li dóna el nom a l'espècie. La 
femella no té cresta i té un plomatge més apagat i sense reflexos



 
Habiten en aiguamolls, pantans i ribes 
dels rius, on hi ha força vegetació 
aquàtica.

Són herbívors i s'alimenten de vegetació 
aquàtica i complementen la dieta amb 
petits artròpodes i mol·luscs.



comparació:
Viu a tots els continents menys Antàrtida.



  
    Apalis flavigularis

        Apalis Gorjagroc



                                                                             MORFOLOGÍA
L’Apalis Gorjagroc, medeix entre 11-12 cm, i pesa entre 10-12 g. Els 
mascles tenen la corona i la nuca d’un negre fosc, tenen les plomes 
de les ales de color gris fosc, i les parts superiors del cos de  color 
verd oliva fosc.
El Apalis Gorjagroc viu als boscos tropicals del sud de Malawi, 
sobretot aprop de les rieres i els matolls, principalment per sobre 
dels 1.000 m.
Són herbívors, i s’alimenten bàsicament d’insectes. També de 
petites banquetes o fulles fresques.



comparació:

Els Apalis Gorjagrocs només viuen a 
Malawi i concretament al sud. 



Hypsipetes leucocephalus

Tambè conegut com a Bulbul 
Negre.



                                              MORFOLOGIA
L’Hypsipetes leucocephalus, mesura entre 24 i 25 cm amb una 
llarga cua. Practicament no hi han diferències físiques entre els 
mascles i les femelles. Tenen el cos de un color gris cendra i la 
cresta i cua negre carbó. En canvi les potes, i el bec son de un 
color taronja intens. Com la majoria de les aus es ovíper i té 
reproducció sexual.

Viu sobretot: a boscos amb arbres frondosos, a grans cultius i de 
vegades a jardins.

De normal, menjen sobretot llavors i insectes. Quan surten a 
caçar, van agrupats en grups petits buscant aliment.



Comparació
Els Hypsipetes 
leucocephalus viuen al 
sud de l’Asia, a L’ India, 
al sud-est de la China,al 
nord i centre de l’Africa i 
per tot Europa.



                 fi
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!

ESPEREM QUÈ US HAGI AGRADAT.


