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El tallarol de casquet és fàcil de reconèixer per la 

seva boina característica de color negre o marró. 

Tingueu cura, però, de no confondre’l amb la 

mallerenga d’aigua. Són de la mateixa mida, 

però, té el casquet negre més gran i la gola 

també negra. 

A diferència del tallarol de casquet, el tallarol 

gros no té cap boina negra ni marró. 

Risques de confusion 

Com el reconeixerem ? 

 

- Pes : 14 a 20 gr 

- Longitud : 13 cm 

- Envergadura : 20 a 23 cm 

- Alimentació : Principalement insectes, però també 
fruits i baies a la tardor i a l’hivern. 

- Presència :  

- Escolteu el cant del tallarol de casquet 

Document d’identitat 

El tallarol de casquet es troba tant al sotabosc com a 

les zones més obertes. Aprecia la vegetació arbustiva 

(esbarzers, bardisses, etc.) a on troba refugi. Podeu 

afavorir la seva presència oferint-li un recipient amb 

aigua clara a l’estiu, plantant arbres i arbustos amb 

baies (heura, roser boscà, saüc, etc.) o deixant un petit 

esbarzer en un racó del jardí. 

Hàbitat i preparació del jardí 

Mascles i femelles són diferents. 

El casquet del mascle és negre mentre que el de la femella és de color castany. El juvenil s’assembla a la femella 

però té el casquet més apagat i marró. 

Mallerenga d’aigua 

Mascle 

Tallarol de casquet 
(Sylvia atricapilla) 
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Petit casquet negre 

característic 

Femella 

Tallarol gros 

Ventre gris 

pàl·lid 

Cara grisa 

Dors marró 

grisenc 

Ales grisenques 

llises 

Cua grisenca 

llisa 

Casquet de color 

castany 

Cos globalment més 

marró que el mascle 

http://www.sioc.cat/fitxa.php?sp=sylatr

