Merla comuna
(Turdus merula)

Document d’identitat
- Pes : de 80 a 110 gr
- Longitud : 25 cm

- Envergadura : de 34 a 38 cm
- Alimentació : principalment invertebrats com ara cucs
de terra però també fruites i baies
J

- Presència :
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- Escolteu el cant de la merla comuna

Com la reconeixerem?
Anell oceular
groc

Bec groc amb la
base més fosca

Cos
completament
negre

Cos marró
fosc

Bec groc/
taronja viu

Estries
fosques a
la gola

Parts inferiors
més o menys
pigallades

Macle

Femella

Mascles, femelles i joves són diferents. Els mascles es diferencien fàcilment de les
femelles gràcies al seu plomatge negre i no pas marró.
El plomatge dels joves és marró fosc amb tonalitats més ocràcies i el bec és negre.
També es pot distingir el mascle de la femella juvenil perquè el mascle té la cua i les
ales més negres que la femella.

La merla comuna ocupa tot tipus d’hàbitats. Per
atraure-la al jardí es recomana no tallar ni arbustos ni
matolls entre març i juliol i deixar la gespa alta i sense
tractar. Li agraden els arbres fruiters, els arbustos
amb baies i tot tipus de fruites vermelles. A l’hivern
és un visitant freqüent de les menjadores si pot
disposar de fruita com ara pomes tallades per la
meitat col·locades a terra o a la safata de la
menjadora.

Espècies semblants
El tord es pot confondre amb una femella de
merla però el seu plomatge és més clar i amb el
ventre força tacat.
Igualment comú als jardins, l’estornell vulgar
llueix a l’estiu un plomatge negre i el bec groc
però és més petit que la merla, amb la cua més
curta i sempre té alguna taca clara. Quan es
desplaça per terra ho fa caminant a diferència
de la merla que salta.

Tord comú

Estornell vulgar
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Hàbitat i preparació del jardí

Jove

