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Es podria confondre amb la cuereta 

torrentera però aquesta té la base de la 

cua de color groc brillant i, a més a més, 

no té gens de negre a la part superior del 

cap. 

Una altra espècie semblant és la cuereta groga però en aquest cas 

té la cua sensiblement més curta que les altres dues cueretes 

Espècies semblants 

Com la reconeixerem ? 

- Pes : 19 a 27 gr 

- Longitud : 18 cm 

- Envergadura : 25 a 30 cm 

- Alimentació : Insectes, cargolins, algunes llavors. 

- Presència :  

- Escolteu el cant de la cuereta blanca 

Document d’identitat 

La cuereta blanca vulgar és un migrador parcial a qui li 

agrada amagar el seu niu en espais recollits. Podeu 

instal·lar caixes niu sota el voladís de la teulada o 

damunt de les bigues exposades del porxo o del 

graner. La trobareu a la gespa, o a prop de la pila de 

de compost, a la cerca d'insectes. 

Per descomptat, hauríeu d’evitar utilitzar cap tipus 

d’insecticida al vostre jardí. 

Hàbitat i preparació del jardí 

Els mascles i les femelles són força similars encara que el dors de la femella és, generalment, d’un gris més clar que 

el del mascle. De la mateixa manera, el casquet negre del cap de la femella és menys extens. 

Els joves no tenen el casquet negre característic dels seus pares, sinó que llueixen un cap amb tonalitats blanques i 

grises. 
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Cuereta blanca vulgar 
(Motacilla alba) 
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Jove 

Ventre blanc 

Plomes de l’ala 

amb marges 

blancs 

Absència del casquet negre 

característic 

En col·laboració amb 

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

