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INTRODUCCIÓ 

 
Les orenetes vulgars són unes aus blaves amb la panxa blanca i la part davantera del cap 
vermella. Es de la família dels Hirundinidae i normalment habita en camps oberts i baixos de 
vegetació, o a pobles amb camps aprop, preferiblement amb un riu al costat o amb molta 
aigua. Els nius de les orenetes vulgars són circulars, sovint els construeixen en teulats, porxos i 
fins i tot sota els ponts, utilitzen fang per fer el niu. L’oreneta emigra, així que no té un lloc 
fixe, encara que sempre torna al mateix niu al moment de tenir les cries, a Catalunya arriba 
cap al febrer, i marxa cap a finals de maig. 

                                                                    
 
Les merles són de la família dels Turdidae, els mascles són tots negres amb els ulls grocs 
tarongosos i les femelles són grises marronoses amb els ulls negres. Els ha agrada viure a llocs 
amb vegetació de ribera com parcs, jardins i boscos, o en qualsevol zona oberta, sempre que 
tingui un arbust on nidificar. Els nius de merla són amb forma còncava i es construeixen a 
arbustos a més de 2 metres del nivell del terra, utilitza petites branques, molsa i petites arrels 
per fer el niu. La merla sempre habita a el mateix lloc, té el mateix niu sempre, igual que 
l’oreneta, viu a parcs, jardins, boscos, llocs amb vegetació de ribera i humitat. 
 

                                                                            
 

PREGUNTES 

 

 Quantes orenetes vulgars i/o merles acostumen a ajuntar-se?  
 

 A quines hores hi acostumen a haver-hi més agrupacions d’orenetes vulgars i/o 
merles? 
 
 

 
 
 
 



MATERIAL I MÈTODES 

 

Aquest estudi forma part del projecte “Ornitologia al balcó”.  Aquest projecte consisteix en la 

recopilació d’observacions d’aus des de diferents poblacions de la província de Barcelona 

durant el període de confinament originat pel COVID-19.  

Les dades de les observacions s’han incorporat en una base de dades del projecte a través 

formulari de la web https://ornitologiaalbalco.wixsite.com/ornitologiaalbalco/observacions. 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 
Els gràfics indiquen que les orenetes vulgars s’observen majoritàriament des les dotze 
del migdia a les dues del migdia i s’observen principalment en solitari o en 
agrupacions de més de deu individus. 
 

 
Aquests gràfics ens indiquen que les merles s’observen cap a les vuit/deu del matí i 
que s’observen principalment en solitari. 

CONCLUSIONS 

Les orenetes vulgars es mouen en solitari o en grus de més de deu individus i les 
merles ho fan en solitari. 
 
Les orenetes vulgars s’observen des de les dotze del migdia fins a les dues del migdia i 
les merles en canvi, s’observen des de les vuit fins a les deu del matí principalment. 
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