Cadernera
(Carduelis carduelis)

Document d’identitat
- Pes : 14 a 18 gr
- Longitud : 12 cm
- Envergadura : 21 a 25 cm
- Alimentació : Llavors (de card o d’altres plantes de la
família de les compostes). Insectes a l’estiu pels pollets.
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- Escolteu el cant de la cadernera

Com la reconeixerem ?
Ales negres amb una
conspícua franja alar
groga

Cap blanc i negre amb una
mascara de color vermell intens

Cap marronós

Plomatge idèntic al dels adults
exceptuant el cap

Dors bru

Bec pàl·lid i
punxegut

Carpó blanc

Pit clar amb
una banda
fosca
Ventre clar

Mascle

Jove

Mascles i femelles són pràcticament idèntics. La màscara vermella s'estén una mica
més cap a la part posterior de l'ull en els mascles, però aquesta diferència és subtil.
Els joves tenen el plomatge del cos idèntic al dels adults però, al cap, no mostren
les marques i els colors típics d’aquesta espècie. De fet, conserven el cap marró fins a
l’hivern.

Hàbitat i preparació del jardí
La cadernera és un visitant habitual de les
menjadores a l’hivern. Li agraden força les llavors
de gira-sol i les agafa tant de la menjadora com
de terra.
Com indica el seu nom científic, la cadernera té
predilecció per les llavors de card. Podeu plantarne al jardí i seran molt apreciats.

Espècies semblants
És l’únic ocell del jardí amb el
plomatge d’aquest color. Dificilment
es confon amb algun altre. Les
franges grogues de les ales poden

Verdum

recordar les del verdum o el lluer
però aquestes dues espècies no tenen
les marques vermelles i blanques a la
cara.
Lluer
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Cua negra tacada
de blanc

