Projecte

Orenetes

Dades de camp
Localització dels nius
• Nom i número del carrer on està l’edifici amb nius
Cal indicar sempre l’adreça (nom i número del carrer) de
l’edifici on hi ha els nius (encara que els nius estiguin situats en una façana que doni a un carrer diferent al de la
façana d’entrada). Escriviu el nom complet del carrer,
sense abreviatures i incloent-hi la via (“carrer”, “ronda”,
etc.).

Horari d’observació
Cal utilitzar sempre l’hora oficial (mai l’hora solar).
Estat dels nius
Cal indicar quants nius es troben en cadascun dels següents estats. Cadascun dels nius només es pot assignar
a una de les 5 opcions possibles (p.ex: un niu que està
“en construcció” no es pot classificar també com a “ocupat per l’oreneta”).

• Façana de l’edifici on són els nius
1) Façana principal (d’entrada a l’edifici)
2) Façana esquerra (mirant de cara a la casa)
3) Façana dreta (mirant de cara a la casa)
4) Façana del darrera
5) Pati interior
Niu en construcció

Niu sencer

Característiques de l’edifici
• Tipus d’edifici
1) Casa, pis o bloc de pisos
2) Magatzem o nau industrial
3) Església o edifici singular
• Número de plantes de l’edifici
Cal anotar el nombre de plantes de l’edifici, no les que tenen nius. Per defecte la planta baixa es la número 1. En el
cas d’esglésies, magatzems i altres edificis singulars, el
número de plantes sempre es considerarà 1.
Planta on es troben els nius
Les plantes s’han de numerar tal i com es descriu al punt
anterior. En el cas d’esglésies, magatzems i altres edificis
singulars, per defecte el número de plantes sempre és 1.

Niu trencat
o restes

Nius sencers
• Ocupats per l’oreneta cuablanca
Es considera ocupats per l’oreneta si:
- Es veuen les orenetes entrant i sortint del niu o portant-hi menjar.
- Es veuen o se senten els pollets de l’oreneta dins del
niu.
- S’acumulen femtes fresques sota el niu (i no hi ha dubte de quin niu provenen).
• Ocupats per altres espècies
• Sense senyals d’ocupació
Cal comptabilitzar aquí tots els nius que estan sencers
però dels quals no s’ha pogut saber amb certesa si estaven o no ocupats per l’oreneta cuablanca o per altres espècies.
Nius no sencers
• En construcció
• Trencats o restes
Observacions
Detalleu aquí qualsevol incidència o observació que es
cregui rellevant d’esmentar.
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