
I, ara, volem demanar-vos ajuda per conèixer els ocells de 
Sarrià. Malgrat estiguem a la ciutat, el barri de Sarrià té una 
densitat d’espais verds que faciliten l’observació i el gaudi 
d’ocells. Tenim ocells residents tot l’any i ocells de pas -
durant les migracions d’estiu o d’hivern-; i encara altres 
estacionals, els que venen a criar durant l’estiu o a un 
passar hivern temperat. 

Entre 2012 i 2014, l’Ajuntament, la Universitat 
de Barcelona i l’Institut Català d’Ornitologia 
volen conèixer els ocells de la ciutat. S’ha distri-
buït l’espai en quadrats d’1x1 km, on es fan tres 
mostratges d’ocells en l’època de nidificació 
(d’abril a juny). 

Pots participar de diferents maneres:
- apuntant-te les diferents observacions a www.ornitho.cat.
- responsabilitzant-te d’una quadrícula: atles.bcn@ornitologia.org.  
- aportant alguna dada o demanant informació sobre el ocells de la 
quadrícula  que inclou tot Sarrià vell:  ecapdevilat@gmail.com.

- També pots participar al Projecte Orenetes, que fa anys impulsa 
l'ICO: http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monitoratge/segui
ment/orenetes/index.html .

Des de l’Associació Cultural Casa Orlandai hem presentat, 
en nom de veïns i entitats del barri, un projecte d’hort urbà 
i àgora social al Pla Buits. Finalment l’Ajuntament de 
Barcelona ens ha atorgat, per tres anys, la gestió de del 
terreny de les antigues cotxeres del Ferrocarril, al carrer 
Marquès de Sentmenat.

Ara comença un procés comunitari per a perfilar el 
contingut de l’Espai Gardenyes.
Si vols participar o estar-ne informat, envia un correu a 
projectes@espaigardenyes.cat.

Volem compartir amb tu diferents iniciatives col·laboratives 
que tot just s’inicien a Sarrià, i provocar-te la curiositat pels 
ocells que podem observar al barri, al llarg de l’any.

Les iniciatives que s’impulsen són:

1. Mapa sòcio-ecològic: info@casaorlandai.cat
2. Espai Gardenyes: projectes@espaigardenyes.cat
3. Atles d’ocells nidificants: ecapdevilat@gmail.com.

Des de l’ecocomissió de Casa Orlandai s’estan posant les 
bases per a l’elaboració d’un mapa online on recollir, de 
forma col·laborativa, informació d’història natural, 
sostenibilitat, mobilitat; història particular del barri, 
solidaritat i associacions veïnals... Serà una prova pilot a 
Barcelona. 

Tot això seria impensable fer-ho sense els veïns.
Si vols participar o estar-ne informat envia un correu a 
info@casaorlandai.cat.

3. Atles ocells nidificants a BCN

2. Espai Gardenyes

1. Mapa socioecològic



ESPAIS
I OCELLS DE 
SARRIÀ

Llistat d’ocells de Sarrià
Fes la teva pròpia llista

Escàs No present

Mallerengues

Abundant

Les mallerengues són petites però molt mogudes i 
vistoses. A Sarrià tenim força varietat d’aquest grup 
de passeriformes. 

Petita Blava

Emplomallada

CarboneraCuallarga

Altres ocells
També hi podem veure més de cinquanta 
espècies al llarg de l’any. Algunes són:
Cadernera Puput

Gaig Cotorreta de pit gris

Espècies Vist
Estació

Prim. Estiu Tardor Hivern

Anas platirhynchos Ànec collverd
Falco tinnunculus Xoriguer comú
Larus michahelis Gavià argentat
Columba livia Colom roquer
Columba palumbus Tudó
Streptopelia decaocto Tòrtora turca
Myiopsitta monachus Cotorreta de pit gris
Apus apus Falciot negre
Apus melba Ballester
Upupa epops Puput
Otus scops Xot
Strix aluco Gamarús
Delichon urbicum Oreneta cuablanca
Hirundo rustica Oreneta vulgar
Motacilla alba Cuereta blanca
Troglodytes troglodytes Cargolet
Erithacus rubecula Pit-roig
Turdus merula Merla
Sylvia melanocephala Tallarol capnegre
Sylvia atricapilla Tallarol de casquet
Phylloscopus collibita Mosquiter comú
Regulus ignicapilla Bruel
Aegithalos caudatus Mallerenga cuallarga
Lophophanes cristatus Mallerenga emplomallada
Periparus ater Mallerenga petita
Cyanistes caeruleus Mallerenga blava
Parus major Mallerenga carbonera
Certhia brachidactyla Raspinell comú
Garrulus glandarius Gaig
Pica pica Garsa
Sturnus vulgaris Estornell vulgar
Passer domesticus Pardal comú
Passer montanus Pardal xarrec
Serinus serinus Gafarró
Carduelis chloris Verdum
Carduelis carduelis Cadernera

Quants ocells has vist a Sarrià?
Guia d’ocells: http://www.ornitologia.org/ca/
Fes-nos arribar la teva llista a ecapdevilat@gmail.com

www.casaorlandai.cat
Carrer Jaume Piquet 23, Sarrià


