
La confusió amb la cotxa cua-roja és freqüent 

però les parts inferiors del mascle són de color 

vermell ataronjat i presenta una característica 

banda blanca al front. 

La femella de cotxa cua-roja és més pàl·lida 

que la de cotxa fumada, sobretot a les parts 

inferiors, les quals soving agafen una tonalitat 

ataronjada. 

Espècies semblants 

Com la reconeixerem ? 

- Pes : 14 a 20 gr 

- Longitud : 14 cm 

- Envergadura : 23 a 26 cm 

- Alimentació : principalment insectes, erugues i 
aranyes que detecta des de la seva talaia. 

- Presència :  

- Escolteu la veu de la cotxa fumada 

Document d’identitat 

A la primavera, utilitza sovint les caixes niu de frontal 

obert. Podeu posar-ne algunes en els cairats més 

exposats. La cotxa fumada també necessita posadors 

(estaques, pedres, pila de llenya) que pugui fer servir 

de talaia,  penseu-hi! Insectívor, aprecia especialment 

els jardins gestionats ecològicament on el seu menjar 

serà més abundant. 

Hàbitat i preparació del jardí 

Mascles i femelles són diferents. La diferència de coloració s’observa en el conjunt del plomatge: la 

femella és d’un color marronós força uniforme. 

Els joves són semblants a les femelles, però sovint la tonalitat és globalment més fosca.   
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Cua i carpó 

taronja rovellat 

Panell blanc a 

l’ala 

Ventre més clar i 

estriat 

Potes negres 

En col·laboració amb 

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

