
 

 

 

Estudi de les diferències de comportament de dues 
espècies d’ocells molt diferents que habiten en espais 

molt propers: La Garsa i la Merla 
J. Orona  (INS Carles Vallbona, Granollers) 

 

INTRODUCCIÓ 

La Merla: La merla, esmerla o merla negra, (Turdus merula)       
(Figura 1) és un membre europeu de la família dels túrdids.          
Altres ocells anomenats merla de les terres de parla catalana:        
Merla blava: (Monticula solitarius), Merla    
cuablanca (Oenanthe leucura), Merla d’aigua (Cinclus    
cinclus), Merla de collar o merla de pit blanc (Turdus       
torquatus), Merla roquera (Monticola saxatilis). 
Mesura entre 18-25 cm, pesa entre 85-115 grams. Els      
mascles adults són completament negres, si exceptuem el        
bec groc així com un cercle també groc al voltant dels ulls. La             
femella és bruna amb esquitxos negres a la part inferior, però           
els seus tons varien d'un individu a l'altre, i no posseeix el bec             
groc sinó l'anell orbital groc que resplendeix en el mascle.          
Quant als juvenils, posseeixen un plomatge morè pigallat de         
blanc que dura fins a la seva primera muda, entre agost i            
octubre. El bec dels joves mascles no ateny el seu color groc            
fins després d'un any complet. Les merles no viuen en grup, bé            
que diversos ocells poden més o menys cohabitar en un          
hàbitat convenient fora del període de reproducció. En canvi,         
durant aquest període, les merles no suporten cap congènere         
sobre el seu territori (que varia de 0,2 a 0,5 ha al bosc, i de 0,1                
a 0,3 ha a la ciutat), tret del seu company.  
 
La Garsa: La garsa o blanca (pica pica) (Figura 2) és una         
espècie d'ocell passeriforme de la família dels còrvids . És fàcil       
d'identificar pel color, blanc al ventre i a les ales, i negre a la            
resta del cos, amb irisacions de to blau, verd o morat a les        
vores de les ales i a la cua. Fa uns 46 centímetres de llargada.              
És un ocell molt sociable i gregari a l'hivern. A l'estiu i a la              
primavera es desplaça en parella, mentre que a la tardor i a            
l'hivern s'aplega en estols més grans. És omnívor; s'alimenta        
d'insectes, cargols, llimacs, sargantanes, ous i pollets d'altres      
ocells, carn morta, cireres, nous, raïm, fruita en general,        
patates i pastanagues. 
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Les garses s'aparellen per tota la vida, i la parella roman junta            
també fora de la temporada de cria.   
 

PREGUNTES 

-Dues espècies diferents d’aus que habiten al mateix territori, tenen el mateix            
comportament? 
-Tenen les mateixes costums d’agrupació, la Merla i la Garsa? 
 

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 

 

 
 

 
 
 
 

Tant com mostra el gràfic 1 podem veure         
que a la Merla se l’ha pot veure més sobretot de 8:00 a 10:00 del matí i més tard de les 18:00,                      
mentre que a la Garsa (gràfic 2) se l’ha pot veure de 10:00 a 12:00 del matí, de 16:00a 18:00                     
de la tarda i més tard de es 18:00. 
La Garsa (gràfic 4) acostuma a estar amb més individus de la seva espècie fins a 5 individus,                    
mentre que la Merla (gràfic 3) se la pot veure amb companyia de pocs individus. 
 

CONCLUSIONS 

- Dues  espècies que visquin en el mateix territori no tenen el mateix comportament.  

- La Merla i la Garsa no tenen les mateixes costums d’agrupament. 

Aquest estudi demostra que la garsa és més sociable en canvi la merla és més solitària. 
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