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1. Objectius 

 Observar la conducta de la gavineta de tres dits (Rissa tridactyla) i aprendre l’ús de 

diversos tipus de registre etològic. 

 Aprendre a distingir les pautes de conducta a partir de la seva descripció en 

l’etograma. 

 

2. Treball previ a la pràctica 

 Estudiar els continguts del tema Mètodes en etologia. 

 Llegir el contingut dels annexos 1, 2 i 3 

 

3. Procediment 

Exercici 1  

 Observar un episodi de conducta de la gavineta de tres dits sense realitzar cap 

registre (Vídeo: Task1.mpg, 2 minuts). 

 Tornar a observar el mateix episodi de conducta i escriure la descripció de les 

principals conductes.  

 

Exercici 2 

Entre les conductes que efectua la gavineta de tres dits hi ha una vocalització (pouk), 

una postura (dret) i una acció (sortir del niu). Pouk i dret són descripcions 

morfològiques de la conducta, mentre que sortir del niu és una descripció de la 

conducta funcional o per conseqüència. Cada pouk és un esdeveniment de conducta 

del qual és possible obtenir la freqüència o quantitat de vegades que passa. Cada dret 



és un estat de conducta que té un temps d'inici i un temps de finalització definits i del 

qual, per tant, és possible obtenir la freqüència i la durada.  

 Registrar la conducta emprant un mostreig temporal (mostreig un-zero, 5 segons 

per interval) i els següents codis (Vídeo: Task3.mpg, 4 minuts i 34 segons):  

P = Vocalització pouk 

D + = Inici de la posició dret / D - = Finalització de la posició dret 

S + = Surt del niu   / S - = Torna al niu  

 És preferible focalitzar només un dels individus (A, B, C o D) en cada visionat del 

vídeo. L'individu que es troba a l'extrem dret de la imatge és el que realitza la 

major part de les conductes que cal registrar. 

  

4. Material 

 Vídeos de gavinetes de tres dits gravats a l'illa de Lundy (Regne Unit): Task1.mpg i 

Task3.mpg. 

 Fulls de registre (Annex 4). 

 

  



ANNEX 1: Descripció de la gavineta de tres dits (Rissa tridactyla) 

El 1957 Esther Cullen va estudiar la conducta de l'espècie Rissa tridactyla en 

col·laboració amb Niko Tinbergen, a les Illes Farne (Mar del Nord). Va explorar les 

diferències de conducta entre la gavineta de tres dits (Rissa tridactyla) i altres espècies 

properes de la família Laridae, en particular el fet que gran part de les diferències 

observades s’expliquen pels hàbitats respectius. Així, mentre R. tridactyla construeix 

els nius en penya-segats verticals, les altres espècies ho fan en llocs plans o més 

fàcilment accessibles. R. tridactyla posseeix un repertori més ampli de vocalitzacions 

que les espècies que construeixen els nius en terrenys plans, en particular la 

vocalització pouk, que sembla ésser única d'aquesta espècie.  

Rissa tridactyla és una espècie de gavina de mida petita. Les gavines (de la família 

Laridae) van ésser estudiades detalladament per Tinbergen i els seus companys 

d'Oxford, especialment Cullen (1957)1. 

Viu en penya-segats marins, en latituds septentrionals al llarg de tot l'hemisferi nord. A 

Europa ocupa un territori que va des de Gran Bretanya fins a Portugal, encara que en 

petites poblacions. Són abundants a Escòcia, Escandinàvia, Islàndia i Nord-Amèrica. 

Aquesta espècie presenta moltes semblances de conducta amb altres gavines, però 

també presenta un patró de diferències molt interessant. Moltes de les diferències 

estan relacionades amb el fet de niar en penya-segats molt abruptes a prop de l'oceà, 

de romandre en terra només durant la criança i d’ésser una espècie totalment 

oceànica durant la resta de l'any.  

En el precari hàbitat on fa els nius sembla tenir molt pocs predadors, inclosos els aeris. 

Encara que hi ha diversos trets de conducta amb els quals l’evolució ha minimitzat el 

perill de caiguda dels pollets, resulta fàcil desfer-se d'un germà rival. Això pot explicar 

perquè el fratricidi no és una conducta estranya en R. tridactyla, conducta que no ha 

estat observada en les gavines que nien a terra.  

Comportament ritual en una parella 

En les parelles de R. tridactyla, mentre un dels membres roman al niu, l'altre va a 

buscar menjar: pesca peixos i altres animals marins, sovint a 50 km o més de la costa. 

La quantitat de temps més habitual que es passa lluny del niu és d'unes 3 hores. Quan 

hi ha escassetat de menjar, els dos individus de la parella poden anar a la vegada a 

buscar menjar lluny del niu en el moment en què eclosionen els ous, la qual cosa 

incrementa el risc de predació dels pollets. 

                                                           
1
 Cullen, E. (1957). Adaptations in the kittiwake (Rissa tridactyla) to cliff-nesting. Ibis, 99, 275-302.  



Termes com "cerimònia de benvinguda", "consolidació de llaços en la parella" i "canvi 

de guàrdia del niu" serveixen per referir-se a les funcions més probables que tenen un 

conjunt de conductes que s’observen en les parelles de R. tridactyla.  

 

Petició de menjar  

Quan cal transferir trossos de peix i invertebrats del pap ple d’un dels progenitors a un 

parell de pollets amb els estómacs buits, ha d’existir una coordinació de conducta: els 

pollets demanen, la qual cosa estimula que l'adult primer regurgiti i els alimenti. 

 

 Fer fora un usurpador  

A mesura que avança l'estació de cria, cada vegada hi ha més ocells immadurs i sense 

parella que entren i surten de la colònia al costat dels ocells madurs. Els amos dels nius 

fan fora als ocells immadurs dels seus nius.  

 

Rivalitat entre germans 

Gairebé sempre el menjar és un recurs limitat i els pollets han de competir per ell. El 

pollet dominat es queda habitualment amb la millor part, almenys durant la primera 

ronda d'alimentació realitzada pel progenitor. Picar al submís pot tenir com a 

conseqüència que aquest deixi de demanar fins que el dominant obtingui la seva part. 

En general, el submís pot aconseguir una mica de menjar, la quantitat suficient per a 

poder desenvolupar-se, sempre que hi hagi una quantitat de menjar suficient per als 

dos pollets. No obstant això, en condicions extremes pot passar que el pollet dominant 

no només descarregui pica-pica ocasionals sobre el submís, sinó que el sotmeti a llargs 

episodis de càstig, inclús quan no hi ha menjar present. Aquest assetjament pot 

provocar que el submís abandoni el niu, la qual cosa sol acabar amb una caiguda al mar 

(fratricidi).  

 

Fratricidi  

És la mort d'un animal causada pel seu propi germà. Se sap que passa en moltes 

espècies. En R. tridactyla va ser documentada per primera vegada per Braun i Hunt 

(1983)2. En biologia evolucionista aquest fenomen planteja qüestions teòriques 

importants, ja que l'existència d'un estrany gen del fratricidi actuaria contra altres 

individus que, per compartir el mateix pare i la mateixa mare, tinguessin una 

                                                           
2
 Braun, B.M. & Hunt Jr, G.L. (1983). Brood reduction in black legged kittiwakes. Auk, 100(2), 469-476.  



probabilitat del 50% d'heretar el mateix al·lel d'aquell pare de qui el va heretar el 

fratricida. 

Per tant, un al·lel fratricida només es podria estendre a la població a costa d'un al·lel 

no fratricida alternatiu si el benefici de selecció individual per a l'individu que mata és 

superior al cost de selecció per parentiu (en termes de còpies probables del gen que es 

perdrien en no acabar existint nebots d'aquest individu). El fratricidi proporciona una 

aclaridora inversió lògica dels principis generals de la selecció per parentiu, que al seu 

torn és una extensió de la idea central de Darwin de la selecció natural. 

  



ANNEX 2: Algunes adaptacions de la conducta de R. tridactyla a la 

nidificació en penya-segats 3 

R. tridactyla (Rissa spp.) Significat biològic Larus spp. (gavines que 

nidifiquen al terra) 

Construeixen nius elaborats  Impedeix que els ous 

caiguin pel penya-segat 

Els nius són rudimentaris i 

oportunistes  

Copulen a la vora del 

penya-segat o en el mateix 

niu, amb la femella 

asseguda 

Territori limitat al veïnatge 

immediat del niu 

Copulen a terra en una 

zona àmplia, la femella està 

de peu 

No treuen del niu les 

closques trencades després 

de l'eclosió de l'ou 

Les closques d'ou trencades 

només representen un risc 

important quan els nius 

estan a terra, on és fàcil 

que un predador es posi 

Forta tendència dels pares 

a portar volant les closques 

d'ou trencades i deixar-les 

anar lluny del niu 

Mai dos pollets aletegen al 

mateix temps, el que 

batega manté les potes a 

terra 

Precarietat de l'hàbitat Tots els pollets poden 

aletejar i donar salts alhora 

Els pollets romanen en el 

niu fins que són prou grans 

per volar 

Caurien al mar si es 

posessin fora del niu 

Els pollets deixen el niu 

aviat i practiquen el vol 

durant cert temps abans de 

saber volar bé 

Els pares regurgiten menjar 

directament a la gola del 

pollet 

El pollet no podria assolir el 

menjar si el deixessin a 

terra  

Els pares regurgiten el 

menjar a terra, des d’on 

l'agafa el pollet 

Els joves no tenen 

camuflatge 

L'hàbitat de penya-segat 

redueix el risc de predadors 

tant aeris com terrestres 

Els joves tenen camuflatge 

Els adults emeten sons 

d'alarma rares vegades i 

permeten que altres 

s'aproximin al niu 

R. tridactyla estan segurs 

perquè nien en llocs 

inaccessibles 

Quan hi ha un predador 

prop del niu emeten sons 

d'alarma marcats i 

s'aixequen del niu 

Els adults rares vegades 

ataquen als predadors 

R. tridactyla estan segurs 

perquè nien en llocs 

inaccessibles 

Solen emetre brunzits i / o 

atacar el predador 

                                                           
3
 Cullen, E. (1957). Adaptations in the kittiwake (Rissa tridactyla) to cliff-nesting. Ibis, 99, 275-302.  



Triguen a reconèixer els 

seus propis pollets 

Com podrien no ésser els 

seus pollets? 

Identifiquen als seus propis 

pollets en uns pocs dies 

Mida habitual de la niuada:  

2 pollets 

Suggereix major grau de 

supervivència en R. 

tridactyla, relacionant una 

major esperança de vida 

amb un menor mida de 

niuada 

Mida habitual de la niuada:  

3 pollets 

  



ANNEX 3: Principals categories de conducta de R. tridactyla 4 

Inclinació i gemec (IG): 

 Posició: El cos està estirat i tens, les plomes aplanades, el coll prim amb una línia 

longitudinal a cada costat. La boca està oberta i la llengua protuberant. Les 

articulacions de les ales poden estar aixecades. Els ulls estan mig tancats. 

 Moviment: Balanceig vertical amb petita inclinació lateral. El descens és més ràpid 

que l'ascens. Entre una inclinació i la següent pot reorientar el cos en una altra 

direcció. 

 Vocalització: amanyacs suaus, hei hei. 

Cerimònia de salutació (CS): 

 Seqüència de vocalització llarga (VL), ofec descendent (AD) i ofec ascendent (AA). 

 Moviment: Els individus se situen cara a cara, els colls estesos, sacsegen els caps 

amunt i avall, de vegades els colls es creuen. Els becs oberts i es veu l'interior 

taronja / vermell de les boques. 

 Vocalització: ki-tu-ua-ak o ko, musical i nasal. 

Vocalització llarga (VL): 

 Posició: Semblant a IG però amb el cos menys estirat, els ulls normals i el bec molt 

obert. 

 Moviment: El cap es balanceja i el coll està per sobre o per sota del coll de l'altre 

individu, frenètic. 

 Vocalització: ki-tu-wa-ak. 

Ofec descendent (AD): 

 Posició: El cap i el cos formen una S inclinada cap endavant, les articulacions de les 

ales poden estar elevades, el bec molt obert i apuntant cap endavant. 

 Moviment: fortes sacsejades (2-3 per segon) del cap i el cos en un pla mitjà. 

 Vocalització: Rítmica i aspra, ca-ha, ca-ah, ca-ah. 

                                                           
4
 Dunchin (1988). Social interactions in kittiwake colonies: social facilitation and/or favourable social 

environment. Animal Behaviour, 36, 443-451. 

 

 Daniels, D. & Heath, J. (1984). The call and displays of the kittiwake. Devon Birds, 37, 4-13. 



Ofec de baixa intensitat (AB): 

 Posició: El bec està més elevat i el cos i el coll menys encorbats que en AD.  

 Moviment: El cap i el coll es mouen més ràpidament (4-5 per segon) formant un arc 

més petit. De vegades mouen les potes. 

 Vocalització: Distorsió suau i apagada de VL, ai-ia-ak, ai-ia-ak.  

 Funció: Anuncia una probable agressió, abans de donar un cop de bec o d'IG.  

Ofec ascendent (AA) (propi de R. tridactyla): 

 Posició: Com en AD, però el cap i el coll s'inclinen cap amunt girant el cap en un pla 

mitjà, el bec obert. 

 Moviment: Com en AD, però cap amunt. 

 Vocalització: So d'ofegament molt rítmic en staccato. 

Vocalització pouk (VP): 

 Posició: No dreta. 

 Vocalització: El bec s'obre per emetre cada síl·laba, pouk-pouk-pouk, de vegades 

pot tenir forma de crits. Cada síl·laba dura 0,125 segons aproximadament, 

separada de la següent per un lapse variable de 0,9-2,4 segons. El nombre de 

síl·labes consecutives varia entre 2 i 10. 

 Funció: Se sol produir abans d'iniciar el vol. 

Dret (E): 

 Moviment: L'au aixeca el cos, estén el coll i de vegades eleva el bec en un pla 

lateral. 

 Vocalització: Cap. 

Sacsejada de cap (SC): 

 Posició: encorbada. Cap i coll retrets i cos en posició baixa. Ulls semitancats. 

 Moviment: El bec puja i baixa amb regularitat (1-2 moviments per segon). 

 Vocalització: Molt aguda, tsip-tsip-tsip (com la d'un pollet acabat de sortir de l'ou).  



Agitació de cap (AC): 

 Moviment: El cap s'agita lateralment, de forma ràpida i vigorosa, amb el bec 

semiobert. 

 Vocalització: Sons aguts jik-jik-jik.  

Postura d'apaivagament (dels pollets) (PA): 

 Posició: El bec està contra el pit, les plomes aplanades excepte al coll, on es veu 

una banda negra. El cap pot estar inclinat cap endavant. Forma extrema: el pollet 

està totalment retret al niu, amb el cap amagat al pit. 

 Moviment: Si pateix un atac violent, el cap pot vibrar ràpidament d'un costat a un 

altre.  

 Vocalització: Cap.  

Gratar (R):  

 Inclou: Sèrie curta de gratats repetitius del cap o una altra part del cos amb la pota. 

 Vocalització: Cap. 

Auto-empolainar les plomes (AP):  

 Inclou: Conductes diverses del bec i les potes en les ales i altres parts del cos, la 

funció consisteix en allisar i netejar les plomes.  

Badall (B): 

 Posició: Les mandíbules s'obren totalment durant 1 o 2 segons, no hi ha 

vocalització ni cap conducta social.  

Dormir (D): 

 Posició: dreta o tirada; el cap pot estar sobre les plomes de l'esquena.  

Cop de bec (P): 

 Moviments: Sèrie de escomeses ràpides amb el cap i el coll cap a l'oponent. El bec 

és obert. 

 Vocalització: De vegades pot ésser una versió distorsionada de VL.  

 



Annex 4: Fulls de registre 

Exercici 1: 

 Observar un episodi de conducta de la gavineta de tres dits sense efectuar cap 

registre. 

 Tornar a observar el mateix episodi i escriure la descripció de les principals 

conductes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Exercici 2:  

Registrar les vocalitzacions i postures (quan comença i acaba cada postura) i el 

moment en què cada au surt del niu i el moment en què hi torna, amb un mostratge 

un-zero. Cada filera de la taula representa un interval de 5 segons. Registreu les 

conductes de les quatre gavinetes (A, B, C, D) emprant aquest codis: :  

 P = Vocalització pouk 

 D + = Inici de la posició dret / D - = Finalització de la postura dret 

 S + = Surt del niu   / S - = Torna al niu  

 

Interval Gavineta  A Gavineta  B Gavineta  C Gavineta  D Interval 

1     1 

2     2 

3     3 

4     4 

5     5 

6     6 

7     7 

8     8 

9     9 

10     10 

11     11 

12     12 

13     13 

14     14 

15     15 

16     16 

17     17 

18     18 

19     19 

20     20 

21     21 

22     22 

23     23 



Interval Gavineta  A Gavineta  B Gavineta  C Gavineta  D Interval 

24     24 

25     25 

26     26 

27     27 

28     28 

29     29 

30     30 

31     31 

32     32 

33     33 

34     34 

35     35 

36     36 

37     37 

38     38 

39     39 

40     40 

41     41 

42     42 

43     43 

44     44 

45     45 

46     46 

47     47 

48     48 

49     49 

50     50 

51     51 

52     52 

53     53 

54     54 
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Pràctica 1.1. Sinopsi dels esdeveniments principals. 

Una bona descripció dels esdeveniments hauria d'incloure els punts següents: 

1. Al principi, dues aus adultes (I, A) arriben volant ràpidament una per una, unint-se a 

un altre adult (B) i dos pollets (no molt visibles inicialment) que ja estaven al niu. 

2. L'individu A (el segon en arribar, que posteriorment es pot veure que és el company 

de l'au adulta que era al niu) realitza un "picotada" contra I, tirant-l’ho del niu cap a 

l'esquerra. (L'individu I presumiblement és un intrús. Durant l'estació en la qual es va 

gravar el vídeo abunden aquests adults sense parella i sovint intenten posar-se en nius 

que pertanyen a parelles ja establertes i amb cries). 

3. Es produeix una seqüència d'interaccions entre A i B (la parella), consistent en la 

major part en la conducta anomenada "ofec ascendent". 

4. La interacció és interrompuda pel mateix intrús anterior o un altre diferent (I), que 

es troba a l'esquerra. L'individu A es gira cap I i realitza conductes agonístiques 

(probablement part d'una "inclinació i gemec"), que sembla tenir a veure amb l'intrús; 

després A capgira i reprèn la interacció amb B. 

5. Al final de la interacció B passa d'una postura de "ofec" a una altra de "dret", emet 

la vocalització "pouk" vuit vegades i surt volant. 

Fins aquí hi ha hagut un episodi de "cerimònia de salutació" i de "relleu de niu". 

6. Gairebé immediatament els dos pollets (que estaven sota B) es posen drets i es 

giren cap a  A. Beta (el pollet més petit, a l'esquerra) picoteja cap al pic d'A. 

 



Els noms "Alfa" i "Beta" es refereixen als pollets dominant i submís, respectivament. En general, 

encara que no invariablement, Alfa és el primer pollet a néixer i Beta el segon (en aquesta 

espècie els pollets d'una mateixa posada no surten de l'ou simultàniament). Les parelles solen 

tenir sempre dos polls en cada posada, encara que en ocasions poden observar-se parelles amb 

tres. 

7. Alfa picoteja cap al pic de A quatre vegades, rosegant una mica, i tot seguit defeca. 

La defecació dels pollets és molt fàcil d'observar: el pollet es posa d'esquena a la vora 

del niu, apunta la claveguera cap a fora i expulsa un raig de guano lluny del niu. 

8. Alfa fa uns espetecs i rosega mentre A es desplaça de la vora esquerra del niu cap al 

centre. 

9. Alfa dóna un cop de bec a Beta, que baixa el pic cap al pit i s'ajup. 

10. L'individu A s'aixeca i inicia el procés d'alimentació de les cries. Es pot veure com 

l'adult regurgita i el pollet pren el menjar directament del coll de l'adult. 

11. A i Alfa agiten els caps després de l'alimentació i Alfa demana més menjar. Petar el 

bec contra el d'A. 

12. Beta havia aixecat el cap al principi de l'episodi d'alimentació i ara rep un únic 

picada d'Alfa, però no respon. 

13. A balanceja el bec cap a Alfa i l'obre. Alfa torna a menjar. 

Alguns tipus de descripció possibles 

L'observador prolix 

"Es veu com dos gavines arriben volant l'aire a una cara d'un penya-segat on una altra gavina 

estava ja asseguda. Una de les que arriba tira a l'altra, pel que ja  no puc veure-la més (excepte 

durant un breu moment en què reapareix per l'esquerra, i la del centre, que havia arribat amb 

ella, sembla fer-la fora una altra vegada, i queda fora de la imatge). Mentrestant, l'altra gavina 

nouvinguda interactua de moltes formes amb la qual ja hi era i, després d'exhibir moltes i 

variades conductes, aquesta última se'n va. Ara puc veure dos petits pollets que no havia 

detectat abans, potser perquè estaven ocults darrere o sota de la gavina que acaba de marxar. 

Tots dos pollets interactuen amb la gavina que ha arribat, però el major d'ells picoteja al petit, 

el qual roman amagat la major part del temps restant, deixant que el major demani i 



aconsegueixi menjar. Un dels pollets defeca cap avall i a la dreta. No puc veure a on va a parar 

el guano. Espero que a la mar, encara que el penya-segat està bastant blanc, sobretot a prop 

del niu. " 

L'observador antropomorfizante 

"Dos ocells volen junts fins al penya-segat, com si estiguessin intentant aterrar en el mateix 

niu, al costat d'un altre que ja ho està ocupant. Un d'ells tira a l'altre ferotgement. Després 

comença a comunicar-se amb l'ocell que hi viu, que suposadament és la seva parella. Vol que 

la seva parella vagi ara a pescar al seu lloc i així mentre podrà donar als seus pollets famolencs 

el menjar que acaba de portar, i tot seguit podrà descansar. La seva parella es va volant 

després de romandre alçada en la vora del niu. Ara podem veure dos pollets, molt famolencs i 

demanant menjar ansiosament al pare que acaba de tornar del mar. Potser poden olorar el 

peix que porta el pare en el pap, o endevinar, a partir del seu comportament, que està a punt 

per donar-los l'aliment. També pot ser que sàpiguen per experiència que és probable que rebin 

menjar quan torna un dels pares que s'havia anat. En qualsevol cas, els dos demanen menjar, 

però el major picoteja gelosament al petit, que s'ajup i està massa espantat per seguir 

demanant, encara que aviat la fam li dóna coratge i demana una altra vegada. Però només el 

major aconsegueix menjar. El petit defeca, amb un raig gran per no embrutar el niu. Potser 

està emocionalment alterat a causa de la baralla amb el seu germà. " 

L'observador interpretatiu 

"Arriben dos ocells i un d'ells, que és la parella del que estava a la vora, tira a l'altre i saluda a 

la seva parella. L'ocell tafaner tracta d'interferir en una interacció que referma la relació de la 

parella, però el fan fora de nou, i la parella pot acabar la cerimònia de canvi de guàrdia del niu 

per tal que l'ocell que estava esperant pugui ara anar a buscar menjar i deixar al nouvingut a 

càrrec de l'alimentació i la cura dels joves. Els dos fills sol·liciten menjar, però el pollet alfa 

reafirma el seu estatus dominant atacant de forma fratricida al pollet beta, la conducta de 

petició de menjar aconsegueix ser així castigada durant un temps, mentre que el pollet alfa 

aconsegueix menjar. " 

L'observador objectiu 

"Es veuen dos ocells volar fins a la cara del penya-segat. Es produeixen unes interaccions i un 

d'ells es desplaça a l'esquerra, quedant pràcticament fora d'imatge. L'altre gira a la dreta cap a 

un altre ocell que estava assegut a la vora. Aquests dos ocells realitzen cert tipus d'interacció 



ritual, que és interrompuda breument per l'aparició d'un altre ocell per l'esquerra, amb el qual 

interactua el que estava al centre. Probablement es tracta de l'altre ocell que es va veure 

arribar al principi; es retira una altra vegada cap a l'esquerra, fora de la vista. Es reprèn la 

interacció ritual que s'havia interromput i al cap d'uns segons l'ocell que estava al principi al 

niu se’n va volant. L'adult que queda camina cap a la dreta, fins a un niu en el qual ara, es 

poden veure dos pollets. Els pollets dirigeixen els pics cap al bec i el pit de l'adult, però el pollet 

gran també picoteja al petit al cap, després roman inactiu durant uns segons. L'adult regurgita 

una substància que sembla peix, que va a parar a la gola del pollet major, el qual se 

l'empassa." 

L'observador de moviments 

"Dos ocells es desplacen per l'aire batent les ales fins posar-se a la cara del penya-segat. Un 

d'ells envesteix a l'altre amb el bec, i aquest es desplaça cap a l'esquerra, fora de l'àrea de visió 

de la càmera. El primer s'orienta cap a un altre ocell que ja estava a la vora del penya-segat, a 

la dreta. Es produeixen aixecaments de bec, sacsejades de cap i crits roncs, i l'ocell de la dreta 

s'encorba, gemega i aixeca el vol. El nouvingut camina dos passos a la dreta en direcció al niu, 

on hi ha els dos polls. Aquests dirigeixen els pics cap al bec i el pit de l'adult. El pollet major 

clava un ràpid pica-pica al cap del petit, el qual roman inactiu uns segons. Mentrestant, el pare 

regurgita menjar, que transfereix a la boca del pollet gran. " 

L'observador de conseqüències 

"Arriben dos ocells fins a un niu on hi ha un ocell adult, i un dels nouvinguts tira a l'altre, que 

queda fora de la vista. Es produeixen interaccions entre el nouvingut i el que ja era al niu, com 

a resultat de les quals aquest últim se'n va. El nouvingut camina cap al niu i atén els pollets que 

estan demanant menjar. Abans d'obtenir-la, el pollet gran clava un pica-pica de càstig al cap 

del petit, que el dissuadeix de seguir demanant durant uns segons. El pollet gran aconsegueix 

provocar que el pare regurgiti el menjar per a ell. " 

 


