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1.- Generalitats 
L’observació dels aucells dependrà basicament de 
la temporada, del renou que emeti el grup i de la 
paciència. Amb tot i amb això, des de ses Sitges 
estant, no resulta gens difícil poder observar...  
 
SEBEL·LÍ (Burhinus oedicnemus) 
Horabaixenc se’n pot veure algun que passa volant 

baix baix. El que si és 
assegurat és la oïda del 
seu crit característic. N’hi 
ha una colònia estable a 
la banda de migjorn de 
ses Sitges. Au limícola. 

Color 
d’arena, retxes negres, cap gros, 
amb ulls grossissims grocs. Mes 
aficionat a còrrer que no a volar; i 
quan ho fa, vola baix, aplanat i 
amb el coll estirat. Les cries són 
nidífugues. S’alimenta de caragols, 
llimacs, insectes... 

Vida trista vida trista 
Vida trista per a mi 
Me’n pren com el sebel·lí 
Que cova els ous amb la vista!   

 
CAÇAMOSQUES (Muscicapa striata balearica) 
Són varies la famílies de caçamosques que a l’estiu 
fan el niu (4/5 ous) en els morers que volten les 
cases de ses Sitges. Se’l pot observar quiet sobre 
un pal de la reixeta o un brot, vola a la caça 
d’insectes i es torna a posar sobre el mateix pal. En 
mallorquí té molts de noms (matamosques, xícara, 
pagofrigo, petxeta...) Aucellet grisós, terrenc, petitó 
(14 cm), passa l’hivern a l’Africa del sud i tropical). 
 
GORRIONS (Passer domesticus) 
Tenen la base a l’heura que cobreix part de la paret 
dels tallers. Un dia que el vent que ens va decantar 
l’heura vam poder contar-hi cinc o sis nius. A 
primera hora del matí i darrera de la tarda fan una 

algaravia de no dir. Potser és el mes conegut dels 
ocells perquè sempre viven a prop de l’home. Solen 
fer tres nieronades, de 3 a 5 ous que posen en una 
bola grossa de palla i arrels amb plomes a dins. 
 
Puput 
Rossinyols 
Gafarró 
Caderneres.  
Merlera 
Cuquellada 
Busquerets 
Xoriguer 
Oliba 
 
CANÇONS 
Es gorrions fan: “deu, deu”, 
Sols no arriben a dotzena. 
En tenir sa panxa plena, 
Ja no en volen a cap preu. 
 
Jo he trobat un niuet buit 
I tota em som retgirada, 
I, com sa mà hi som posada, 
s’aucell ja és estat fuit 
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