
La confusió amb el pardal xarrec és freqüent però 

aquest no és tan abundant i a més a més té el pili 

completament marró i una taca negra enmig de la 

galta. En el cas del pardal xarrec, el mascle i la 

femella són idèntics. Una altra espècie semblant, 

especialment a la femella de pardal comú, és el 

pardal de bardissa però, aquest, té el bec prim, no 

forma bàndols i normalment el trobarem amagat 

dins de la vegetació.  

Espècies semblants 

Com el reconeixerem ? 

- Pes : 30 a 39 gr 

- Longitud  : 15 cm 

- Envergura : 25 cm 

- Alimentació : Principalment llavors però també 
insectes i erugues a l’estiu.  

- Presència :  

- Escolteu el cant del pardal comú 

Document d’identitat 

A l’hivern visiten habitualment les menjadores per 

buscar llavors. Els hi agrada molt el girasol negre. En 

aquesta època es veuen sovint en bàndols. A la 

primavera freqüenta les caixes niu col·locades per a 

ells. Podeu posar-ne diverses de juntes per crear una 

autèntica colònia. Al pardal comú també li agrada 

tenir bardisses denses per dormir, penseu-hi! 

Hàbitat i preparació del jardí 

Pardal comú 
(Passer domesticus) 
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Mascles i femelles són força diferents. La diferència s’aprecia en la coloració  general del plomatge, sent la femella 

de tons més uniformes. 

Els joves són semblant a les femelles però muden ràpidament per adquirir l’aparença pròpia del seu gènere.   

Galta blanca 

Parts inferiors de color 

gris pàl·lid 

Pili i clatell grisos 

Dors marró amb 

ratlles negres 

Carpó gris 

Mascle 

Bec negre, 

curt i 

robust 

Ala marró amb 

ratlles negres i 

una franja 

blanca evident 

Gola i pitet 

negres 

Femella 
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Parts inferiors de 

color gris brut 

Dors marró amb 

estries de color crema 

i negre 

Cella clara Pili marró grisenc 

Bec marró 

clar 

Pardal de bardissa 

Pardal xarrec 

En col·laboració amb 

http://www.sioc.cat/fitxa.php?sci=0&sp=PASDOM

