
  

 

 
Estudi del pardal comú (Passer domesticus) 

 M.Garriga (INS Carles Vallbona, Granollers) 
 

INTRODUCCIÓ 

 
El pardal o Passer domesticus, és una au d’aproximadament 14,5 cm. Els mascles són de color                
castany amb ratlles negrenques a les parts superiors, blanc grisenc a les inferiors i tenen el pili                 
gris fosc, la gola negra i les galtes blanques. Les femelles són grisenques, sense marques               
distintives. Habita en àrees edificades i terres de conreu, rarament lluny de zones habitades. 
Té una dieta variada. Sobretot menja llavors, però també insectes, fruita i altres vegetals.              
Visita sovint els abocadors. 
El pardal fa nius grossos en tota mena de cavitats dels edificis, arbres, entre roques,               
penya-segats. A vegades en la capçada d'arbres o aprofitant nius d'altres espècies. Pon de 4 a                
6 ous. 
Viu tot l’any, és una au sedentària. 

 

PREGUNTES 

 
● Entre quines hores és més probable veure pardals? 

 
● Quants pardals s’acostumen a veure junts volant? 

 

MATERIAL I MÈTODES 

 
Aquest estudi forma part del projecte “ornitologia al balcó”, un projecte posat en pràctica              
cadascú desde casa seva degut al COVID-19, on havíem de fer fotografies i buscar informació               
sobre diferents aus i a partir d’aquí es farien unes taules i gràfics on estigués la informació                 
recopil·lada. 

 



RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 
En el primer gràfic    
podem veure que   
quan més apareix és    
entre les 8:00 i les     
10:00 del matí, també    
se’l pot observar   
entre les 12:00 i les     
14:00, entre 14:00 i    
les 16:00, entre les    
16:00 i les 18:00 i     
també després de les    
18:00. 
 
 
En el segon gràfic    
podem observar que   
normalment és una   
au que vola en    
solitari, tot i que a     
vegades podem  
observar que van en    
parella, en grups de    
3, de 5, de 6, de 8 i de         
10.  
 

CONCLUSIONS 

Quan tenim més possibilitats de veure pardals és entre la franja horària de les 8:00 a les 10:00 
del matí. 
Normalment, s’acostuma a veure un sol pardal volant ja que no són gaire sociables, tot i que a 
vegades, podem veure’ls en parella o en grups de 3, 5, 6, 8 o 10.  
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