Mallerenga blava
(Cyanistes caeruleus)

Document d’identitat
- Pes : 9 a 12 gr
- Longitud : 12 cm
- Envergadura : 12 a 14 cm
- Alimentació : principalment invertebrats (insectes,
erugues) i fruits i llavors a l’hivern.
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- Escolteu el cant de la mallerenga blava

Com la reconeixerem ?
Blau fosc al voltant del coll i
a la barbeta

Cap blanc amb el
pili blau lluent
Llista ocular
negra

Dors verdós
Franja alar fina i
blanca

Bec prim i
curt

Ales i cua
blaves

Parts inferiors
grogues amb una
ratlla vertical prima
i negra

Mascle (i femella)

Jove

Els joves són més apagats amb les parts inferiors i les galtes de color groc pàl·lid. El pili és verdós.
Canvien el plomatge a la tardor per assemblar-se als adults.

Hàbitat i preparació del jardí
La mallerenga blava utilitza sovint les caixes niu
instal·lades al jardí, sempre que el forat d’entrada
sigui adequat (de 28 a 30mm de diàmetre). A
l’hivern, també visita les menjadores. Podeu
oferir-li llavors de gira-sol i boles de greix, de les
quals es penjarà com una acròbata.

Espècies semblants
Es pot confondre amb la mallerenga
carbonera (també abundant a les
menjadores a l’hivern) que també té el
ventre groc i l’esquena verdosa. No obstant
això, aquesta última té el cap
predominantment negre i una "corbata"
també negra molt visible. També es
produeixen confusions amb la mallerenga
petita, però no té ni blau ni groc al plomatge.

Mallerenga carbonera

Mallerenga petita
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Els mascles i les femelles són gairebé idèntics. La diferència es troba en el collar que és més fosc i
ample en els mascles i més clar i estret en les femelles. La femella també és una mica més pàl·lida
en general.

