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Què és un canari? 
El canari domèstic (sernius canaria domestica) 
és un ocell d’una subespècie desenvolupada 
durant segles de cautiveri que parteix del 
canari silvestre. 
Pertany a la família 
dels fringíl·lids.  
Prové de les illes 
Canaries, de les 
Açores i de Madeira, 
majoritàriament. 
La seva mida és d’uns 
12cm. Viuen uns 10 
anys 
aproximadament.  
Els mascles canten a 
partir dels 6 mesos. 
Existeixen vàries raçes basades en el cant 
(Harz Roller, cantor americà, timbrada 

español, belga o 
Malinois), o en el 

color 
(lapicrómics o 
melànics). 
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On viuen? !
La gàbia per al nostre canari ha de ser d’uns 
40cmx40cmx30cm com a mínim per a un 
individu sol. Hem de tenir en compte que si en 
tenim dos o més la gàbia ha d’augmentar de 
dimensions.  
La gàbia haurà de tenir gronxadors i pals per 
poder jugar i 
exercitar les 
potes i els dits.  
No és 
aconsellable 
tenir més d’un 
mascle en la 
mateixa gàbia, 
es poden arribar 
a barallar i, a 
més, el més 
probable és que 
no cantin. 

 

 
Què 
mengen? 
Mengen pinso mixt que es compon per 
escaiola, civada, lli, cànem, nap i colza. També 

li podem donar fruita i 
verdura dos o tres cops 
per setmana. 
Complementarem la 
dieta amb minerals, que 
obtindrem amb la sorra 
barrejada amb closques 
de petxina i amb pasta 
d’ou, que ja es ven 
preparada. 

 

 
 
Com es reprodueixen? 
Arriben a la maduresa sexual amb 1 any i són 
fèrtils fins als 4 o 5 anys.  
Abans de posar-los a 
criar haurem de 
preparar la femella. 
Augmentarem la 
quantitat de minerals 
a la dieta (sorra amb 
closca de petxina) i 
la quantitat de pasta 
d’ou perquè els hi 
aporti calç i proteïna suficient pel correcte 
desenvolupament de les closques dels ous i 
assegurar-nos que no li falta cap vitamina. 
Haurem de posar dins la gàbia una mica de 
material, com pèl de coco, pèl de cabra o 
paper en tires, a més del niu adequat per 
canaris.  
La femella posa uns quatre o cinc ous (un per 
dia), els haurem d’anar substituint per ous de 
plàstic fins que 
els acabi de 
posar tots. En 
aquest moment 
li posarem els 
ous autèntics i 
traurem es de 
plàstic perquè 
els covi. Ho 
farà durant dos setmanes. D’aquesta manera 
tots els ocells naixeran a la vegada i tindran 
les mateixes possibilitats de tirar endavant.! 

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir un canari, li oferim aquest tríptic on 
s’expliquen les seves necessitats i el seu 
manteniment bàsic. 
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Quan han sortit els pares els alimentaran ells 
mateixos amb la pasta d’ou 

 
Com s’han de netejar? 
Canviarem tota la sorra, netejarem i 
desinfectarem tota la gàbia i els accessoris, un 
cop per setmana.  
La neteja diària consistirà en netejar 
menjadora i abeurador abans de posar aigua i 
aliment nets, netejar la banyera, si la té 
posada, treure, en la mesura del possible, la 
clova i les femtes del terra i afegir una mica de 

sorra neta per reomplir. Les restes de menjar 
fresc s’haurien de retirar al cap d’una estona 
de posar-los per evitar que hi surtin insectes. 
 

 

Com s’han de 

tractar? 

Hem de posar-li aigua 
neta i fresca a diari.  

Els posarem en llocs amb força llum durant el 
dia i a la nit, els posarem en un lloc tranquil i 
fosc perquè pugui descansar.!!
Quan fa bon temps els agrada banyar-se. 
Podem posar una banyera a la seva gàbia i 
retirar-la al cap d’una estona. 
 

Atenció veterinària: 
És aconsellable donar-li medicament pels 
paràsits dos cops a l’any i mantenir les ungles 
a la mida adequada per evitar malformacions 
a les potes. Si no detectem cap problema no 
cal dur-les al veterinari. 
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