Pardal de bardissa
(Prunella modularis)

Document d’identitat
- Pes : 20 g
- Longitud : 14 cm
- Envergadura : 20 cm
- Alimentació : principalment insectes i, a l’hivern,
qualsevol mena de gra o fruits.
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- Escolteu el cant del pardal de bardissa

Com el reconeixerem ?
Dors amb ratlles
marrons i negres

Cella i coll de color
gris cendrós

Pili i galta marrons
amb ratlletes

Pardal de bardissa

Ull marró (pot
semblar vermell)

Ales castanyes
amb ratlles
negres

Bec prim i
fosc
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Cercavores

Pit grisenc
Cua fosca

Flancs marrons
estriats

Mascle i femella

Hàbitat i preparació del jardí
El pardal de bardissa és un ocell molt discret que
sovint es troba a terra prop d’arbustos on
s’amaga i nidifica. Per tant, és important evitar la
poda de les bardisses entre el març i l’agost. A
l’hivern visita els jardins. Generalment el veurem
a terra aprofitant les petites llavors que hagin
caigut de la menjadora.

Espècies semblants
Es pot confondre amb el pardal comú
(sobretot amb la femella) però el pardal de
bardissa té el bec molt més prim. El cargolet
no té gris ni a la cella ni al coll i, normalment,
du la cua aixecada. A les zones de gran alçada
i en alguns punts de la resta de país a l’hivern,
tingueu cura de no confondre’l amb el
cercavores (vegeu la foto superior), que és
més gris i el sense pili ni galtes marrons.

Pardal comú

Cargolet
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Mascles i femelles són idèntics. El mascle, però, té un color gris més pronunciat encara que la diferència és realment
molt subtil per a un ull sense formació. Els joves són lleugerament diferents atès que tenen el cap més marró (menys
gris) i l’ull i el bec més pàl·lids.

