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La classificació dels ocells passeriformes en una 
nova infografia del TERMCAT 
 
Les espècies més representatives s’hi presenten agrupades per famílies i 
amb enllaços al Diccionari dels ocells del món. 
 

 
 
El TERMCAT, amb el suport i la col·laboració de la Fundació Barcelona Zoo i 
l’Institut Català d’Ornitologia, ha elaborat la infografia interactiva Ocells 
passeriformes (1), que presenta la primera part de la llista taxonòmica de les 
famílies d’ocells de l’ordre dels passeriformes. 
 

Concretament, la infografia inclou 
les denominacions de les primeres 
69 famílies, presentades en ordre 
taxonòmic, del total de les 138 que 
conformen els passeriformes, l’ordre 
més extens dels ocells. Es tracta de 
famílies que presenten una gran 
diversitat i variació. Pel que fa al 
nombre d’espècies que les compo-
nen, es poden trobar des de famílies 
molt grans, com els tirànids (tirà 
cardenal comú) o els furnàrids 
(cuaespinós bicolor), amb més de 
400 i 300 espècies respectivament, 
fins a famílies monotípiques, repre-
sentades únicament per un gènere i 
una espècie, com és el cas dels 
sapayoids (sapaioa), els ragològids 
(xiuladora pigallada) o els eupètids 
(eupeta). Pel que fa a la mida, tot i 
que els passeriformes solen ser 
ocells de dimensions petites, com 
l’acantisita bec d’alena, d’uns 8 cm 
de llargada, o el manaquí barbat 
collblanc, amb 11 cm aproximada-

ment, també hi ha excepcions com el picatarta collblanc, d’uns 41 cm, o l’ocell lira 
superb, que pot arribar fins al metre de llargada. 
 
Cadascuna de les famílies d’aquesta infografia s’il·lustra amb la imatge d’una 
espècie representativa i el nom científic i la denominació catalana corresponents. 
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Cada imatge ofereix un enllaç a l’entrada corresponent del Diccionari dels ocells 
del món, un projecte disponible en línia des de l’any 2017, que permet la consulta 
de més de 8.000 fitxes terminològiques corresponents a totes les espècies 
d’ocells no passeriformes i a les espècies de 85 famílies d’ocells passeriformes. 
 
Es tracta d’una obra en curs d’elaboració que s’amplia progressivament a mesura 
que avança el treball de validació de les denominacions catalanes de les espècies 
de la cinquantena de famílies d’ocells passeriformes actualment en curs de 
revisió. 
 
Aquesta infografia interactiva, que es preveu ampliar més endavant amb la 
publicació d’una segona part que inclourà la resta de famílies de passeriformes, 
també es pot consultar o imprimir en format pòster. 
 
Ocells passeriformes (1) s'afegeix al centenar de productes multimèdia que el 
TERMCAT ofereix amb la voluntat d'afavorir la difusió de la terminologia dels 
diferents àmbits d'especialitat, entre els quals cal destacar, en el camp de 
l’ornitologia: Ocells no passeriformes, L’anar i venir dels ocells: els ocells 
migradors, Ocells marins: un tresor en perill i Ocells amb nom de dona.  
 
 
 
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Ocells passeriformes (1) [en línia]. 
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El TERMCAT és un consorci de la Direcció General de Política Lingüística adscrit 
al Departament de Cultura i format per la Generalitat de Catalunya, l’Institut 
d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que coordina i 
promou les actuacions terminològiques en llengua catalana. 
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