Mallerenga carbonera
(Parus major)

Document d’identitat
- Pes : 16 a 21 g
- Longitud : 14 cm
- Envergadura : 23 a 26 cm
- Alimentació : principalment invertebrats (insectes,
erugues) i a l’hivern també fruits.
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- Escolteu el cant de la mallerenga carbonera

Com la reconeixerem ?
Galtes
blanques

Pili i clatell negres
Bec negre
curt

Dors verd oliva
Ales de color gris
-blavós amb una
fina ratlla blanca

Parts inferiors grogues
amb una gran banda
negra (en el mascle)
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Cua de color grisblavós amb les
rectrius externes
blanques

Gola negra

Jove

Mascle

Mascles i femelles són quasi idèntics. La diferència està en la franja vertical del pit i de l’estómac. És
força més ampla en el mascle que en la femella.

Hàbitat i preparació del jardí
A la primavera, utilitza fàcilment a les caixes niu
instal·lades al jardí (forat de 30 a 32mm). Durant
l’estiu, gaudirà de les erugues dels arbres fruiters. Així
que eviteu tractar-los! A l’hivern és un visitant
habitual de les menjadores. Podeu oferir-li llavors de
gira-sol que agafarà per anar-se-les a menjar en una
branca apartada.

Femella

Espècies semblants
La confusió amb la mallerenga blava és freqüent,
però aquesta última és més petita i no té el cap
negre ni la gran banda vertical negra al mig del pit.
La mallerenga petita té la mateixa galta blanca,
però té també blanc al clatell, és més petita i,
sobretot, no té els tons grocs i verds de la
carbonera.

Mallerenga blava

Mallerenga petita
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Els joves s’assemblen als adults però són més avorrits. La banda del ventre negre és poc visible i les
galtes no són blanques, sinó de color groc pàl·lid. Muden durant el seu primer any per adquirir un
plomatge similar al dels adults.

