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Si observes algun exemplar de 
mussol comú en el nucli urbà 
d’Elx, pots registrar les teues 
observacions utilitzant l’App 
dels “Programas de Segui-
miento” de SEOBirdLife 
(https://www.seguimientodea-
ves.org) o la plataforma eBird, 
que pots descarregar en el teu 
mòbil.

Centre de Recuperació de
Fauna Silvestre Santa Faç (Alacant)

Partida de Santa Faç s/n
(38º23’18.7’’N 0º26’53.6’’W)

centre_santafaz@gva.es

RECOMANACIONS:
- Utilitzar una caixa de cartró amb forats perquè fluïsca 
l’aire. És la millor opció per a mantenir l’animal fins 
que siga recollit pel personal del Centre.
- És útil posar damunt de l’animal ferit una tovalla o 
manta perquè estiga tranquil. Tingues precaució amb 
les garres i el bec.
- És preferible que esperes i no dónes menjar o cures 
ferides a l’animal, sense haver parlat prèviament amb 
el personal del Centre.

Ajuda’ns a localitzar els
mussols comuns urbans

Què faig si trobe un animal desorientat, 
ferit o intoxicat?

Au urbana
Mussol comú

Au urbana
Mussol comú

Au urbana
Mussol comú



Mussol comú     
Athene noctua                     

Mitologia

Com els identifiquem?
Dirigim la nostra mirada al cel

Cast. mochuelo europeo
Ingl. little owl

El mussol comú és una xicoteta 
rapinyaire nocturna, té un color 
marró grisenc amb taques 
blanques i presenta un cap redó 
característic.
Encara que es tracte d'una au 
nocturna, de dia sol ser bastant 
dinàmica i es poden observar 
mussols comuns a la part alta de 
fanals a la vora de camins i 
carreteres, en murs de pedra i en 
branques d'arbres.

En l'antiga Grècia era l'animal 
sagrat de la deessa Atenea (d'ací 
el seu nom científic) i símbol de 
la ciutat d'Atenes. Per aquesta 
raó, moltes monedes portaven 
en el seu revers la imatge 
d'aquesta rapinyaire.
Els mussols comuns emeten un 
so melòdic i llastimós format per 
una sèrie de crits aguts i curts que es converteixen en un 
cant semblant al miol de gat.

El vol dels mussols comuns 
és ràpid i presenta ondula-
cions en la seua trajectòria.

Hàbitat
Fauna salvatge molt a prop de nosaltres

Es troben majorment en zones molt humanitzades com 
cultius, jardins i parcs, pedreres o femers. També se'ls 
observa en zones humides, desembocadures de rius, 
bosquets poc espessos o penya-segats.
Els mussols comuns formen parelles estables durant 
tota la seua vida i solen utilitzar el mateix  lloc de cria.
Ponen els seus ous en buits d'arbres, pedreres, cavitats 
de roques i edificacions.

S'alimenten principalment d'invertebrats com grills, 
escarabats, saltamartins, arnes, llombrígol. En les regions 
més al nord de la Península solen alimentar-se de xicotets 
mamífers com ratolins. Per tant, són una font important de 
control d'insectes i xicotets mamífers en àrees urbanes.

Alimentació
Els nostres aliats
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Les principals amenaces per 
al mussol comú són l'altera-
ció dels seus hàbitats 
d'alimentació, la destrucció 
dels seus llocs de nidificació 
en edificis vells, l'ús de 
plaguicides en l'agricultura i 

els atropellaments.

El mussol comú gaudeix 
de protecció especial per la 
legislació. L'ús de plaguici-
des i insecticides repercu-
teix negativament sobre el 
mussol comú, hem 
d'intentar reduir la seua 
utilització en la mesura que 
ens siga possible. Així 
mateix, cal evitar les 
molèsties en els nius i tenir 
especial cura en l'època de 
cria (abril - maig).

Amenaces
Espècie protegida

Protecció
Ens concerneix a tots
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