OBSERVACIÓ D'AUS
PN SERRA DE MARIOLA
L'observació d'aus és una activitat que va molt més enllà
de "mirar aus", és una activitat enriquidora, que ens
apropa a l'entorn natural i que pot millorar la salut de les
persones, tant física com psíquica.
El Parc Natural de Serra Mariola, amb el seu mosaic agroforestal, alberga
una gran quantitat d'ambients, fet que es tradueix en una gran diversitat
faunística i, com no, en una gran diversitat d'aus. La seua presència és, a
més, un indicador de la qualitat de l'hàbitat.

ÈPOCA DE l'any
Marcarà les espècies que podem trobar
segons si són hivernants, estivals o bé
residents.

HÀBITAT
Determinarà las espècies que podem
observar segons si ens trobem en un
hàbitat forestal, agrícola, zona humida o
urbà.

MORFOLOGIA
La grandària de l'individu, la forma de les
ales, del bec o de les potes, els colors i
altres trets característics, ens ajuden a
identificar les espècies.

CANT
El cant de les aus origina tot un paisatge
sonor. Aturar-se a escoltar aquest paisatge
ens permet reconéixer a qui l'habita.

CODI ÈTIC
1. El benestar de les aus és el primer.
2. Protegir l'hàbitat.
3. No alterar el comportament de les aus.
4. Prudència i col·laboració al compartir
informació.
5. No assetjar a les espècies.
6. Respectar la normativa.
7. Respectar les zonas privades.
8. Respectar a la resta d'observadors i les
normes bàsiques de seguretat.
9. Practicar una observació sostenible.

AuS COMUNES DEL
PN SERRA DE MARIOLA
RESIDENTS

Pinsà
(Fringilla coelebs)

Passerell
(Linaria cannabina)

Griva
(Turdus viscivorus)

Senyoreta
(Aegithalos caudatus)

Busquereta de cap negre
(Sylvia melanocephala)

Cogullada fosca
(Galerida theklae)

Botxí
(Lanius meridionalis)

Verderol
(Chloris chloris)

Gafarró
(Serinus serinus)

Merla
(Turdus merula)

Totestiu
(Parus major)

Teuladí
(Passer domesticus)

Capellanet de cresta
(Lophophanes cristatus)

Raspinell
(Certhia brachydactyla)

Cagamànecs
(Saxicola rubicola)

Caragolet
(Troglodytes troglodytes)

Puput
(Upupa epops)

Estornell negre
(Sturnus unicolor)

Sit negre
(Emberiza cia)

Cadernera
(Carduelis carduelis)

Pit-roig
(Erithacus rubecula)

Capellanet
(Periparus ater)

Cabet negret
(Sylvia atricapilla)

Cueta blanca
(Motacilla alba)

Picot verd
(Picus sharpei)

Gaio
(Garrulus glandarius)

Blanca
(Pica pica)

Perdiu
(Alectoris rufa)
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AuS COMUNES DEL
PN SERRA DE MARIOLA
RESIDENTS

Colom roquer
(Columba livia)

Todó / Tudó
(Columba palumbus)

Avió roquer
(Ptyonoprogne rupestris)

Mussol
(Athene noctua)

Esparver
(Accipiter nisus)

Òliba
(Tyto alba)

Àguila reial
(Aquila chrysaetos)

Tórtora turca
(Streptopelia decaocto)

Falcó pelegrí
(Falco peregrinus)

Brúfol
(Bubo bubo)

Aguiló
(Buteo buteo)

Gralla
(Corvus monedula)

Caro / Gamarús
(Strix aluco)

Soriguer
(Falco tinnunculus)

Voltor común
(Gyps fulvus)

ESTIVALS

Falciot / Falcia
(Apus apus)

Oroneta
(Hirundo rustica)

Rossinyol
(Luscinia mergarhynchos)

Tórtora
(Streptopelia turtur)

Àguila serpera
(Circaetus gallicus)

Capsot
(Lanius senator)

Formiguer
(Jynx torquilla)

Oronell
(Delichon urbicum)

Mastegatatxets
(Muscicapa striata)

Oriol
(Oriolus oriolus)

Abellerol
(Merops apiaster)

Cornudet
(Otus scops)

Àguila calçada
(Hieraaetus pennatus)
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AuS COMUNES DEL
PN SERRA DE MARIOLA
HIVERNANT

Fumat
(Phoenicurus ochruros)

Tord
(Turdus philomelos)

Estornell
(Sturnus vulgaris)

Gavatxet
(Carduelis spinus)

Mosquiter común
(Phylloscopus collybita)

Dibuixos d'aus de JUAN VARELA © 2019, seo.org

