
Com podem veure a la gràfica la garsa s’ha vist més cops en solitari que el pardal comú. 
concretament la garsa 12 cops i el pardal comú 9 cops.També s’observa que el pardal comú 
tot i que es veu més freqüentment en solitari també s’han  vist fins a grups de 10 individus en 
canvi la garsa el màxim és de 5 individus . 
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INTRODUCCIÓ 

La Garsa(Pica Pica)de la família dels còrvids. Foto(2) 
Ocell d'uns 46 cm de llarg, de plomatge blanc i negre, amb una llarga cua. 
Les plomes de les ales i de la cua agafen tonalitats blavoses i verdoses metal·litzades.El bec és 
fosc.Les potes també son fosques. 
 
El pardal comú  (Passer domesticus) de la família dels Passèrids. Foto(1) 
Ocell molt comú que fa uns 14 cm de llarg. 
És de color marró pel dors i les ales; el pit i els laterals del cap són gris clar. 
El mascle té una taca negra a la part superior del pit que el fa clarament identificable.La 
femella no té aquesta taca. 
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PREGUNTES 

 
Quina de les dues espècies s’observa més freqüentment en solitari? 
 

MATERIAL I MÈTODES 

 
Aquest estudi forma part del projecte”Ornitologia al balcó”.Aquest projecte  consisteix en la 
recopilació observacions d’aus desde 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 
formolari de la web  https://ornitologiaalbalco.wixsite.com/ornitologiaalbalco/observacions  

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 
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CONCLUSIONS 

L'espècie que més s’ha observat en solitari ha estat la garsa. 
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