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1. Presentació 

Durant la primavera i l’estiu del 2016, s’ha dut a terme el seguiment periòdic i 

sistemàtic de les caixes niu del centre MónNatura Pirineus.  

Les observacions han estat realitzades cada dues setmanes pels estudiants en 

pràctiques i voluntaris del centre i, en algunes ocasions, part d’aquest seguiment 

s’ha fet amb la participació de membres  de les estades de natura i camps de 

treball. 

Aquest tipus de seguiment s’està duent a terme arreu del món, recopilant dades 

que en un futur són susceptibles a ser d’interès, ja que poden revelar canvis 

respecte a la fenologia de posta, al tipus d’espècies hostes o altres,  degut a 

múltiples factors, com podria ser el canvi climàtic. 

 

1.1. Què és una caixa niu? 

És un cau artificial que es pot instal·lar per donar protecció i  contrarestar la 

disminució de la presència de forats naturals per a la nidificació d’aus, 

micromamífers o ratpenats dels nostres boscos. Aquesta disminució de refugis 

naturals  és degut principalment a dos factors:  

 Gestió poc acurada del bosc: Quan es fan tales, cal deixar arbres morts 

i/o molt vells. L’absència d’aquests arbres afecta tant els ocells que hi fan 

el niu a les seves  soques (picots), als que aprofiten antics nius 

abandonats (mussol pirinenc) i als que es refugien a les fissures que es 

formen a la fusta vella (rat penats forestals)1. 

 

 Les plagues naturals: algunes plagues malmeten certes espècies 

d’arbres, reduint-ne les poblacions, com en el cas dels oms (gènere 

Ulmus) a causa de la grafiosi o els pins degut a la processionària2.  

 
Durant el seguiment realitzat a MónNatura Pirineus, han estat utilitzades caixes 
niu ideades per pàrids. Aquestes tenen una obertura de 30mm. Tanmateix, en 
nombroses ocasions, aquests nius han estat  ocupats per altres organismes, com 
és el cas dels micromamífers, liró gris (Glis glis) i la rata cellarda (Elyomis 
quercinus). El procediment que ha estat dut a terme constava en fer un cens 
cada dues setmanes sense tocar aquelles caixes en les quals ja s’hi havia trobat 
pollets, per no destorbar-les. 
 

                                                             
1  http://www.concep-t.com/caixesniu/caixes-niu.php 

2 http://boscverd.org/bv/index.php/eines-mainmenu-34/caixes-niu 
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1.2. Per què es col·loquen les caixes niu? 

Es col·loquen caixes niu per tal de:  

 Conferir a certes espècies, indrets segurs en els quals poden dur a terme la 
nidificació. 

 Fer un seguiment de les poblacions d'ocells. D’aquesta manera es pot 
monitorar l’estat en què aquestes es troben, es poden detectar i quantificar 
factors que els afecten i es poden extreure altres dades d’interès científic que 
en un moment determinat ens poden fer servei per treure conclusions. 

 Dur a terme educació ambiental encarada a la sensibilització en vers les aus 
i els problemes/amenaces reals que aquestes han d’afrontar. 

 
 

1.3. Neteja de les caixes niu 

La neteja de les caixes niu és imprescindible, ja que els nius construïts pels seus 

ocupants poden omplir-se ràpidament de paràsits o poden patir una degradació 

o putrefacció dels seus materials. Això faria les caixes niu inservibles per als 

ocells els anys següents. 

 La neteja s’ha de realitzar entre els mesos de setembre a novembre.  
 Durant la neteja es pot obtenir informació sobre les diferències en la 

construcció del niu entre les diferents espècies, sobre els materials utilitzats, 
sobre la mortalitat de les cries, la presència d’ous abandonats, etc. 

 

1.4. Procediment de col·locació de les caixes 

 
 Desinfecció de les caixes: a final de temporada (setembre), es va procedir 

a la neteja i desinfecció les caixes. Aquest procés consisteix a col·locar totes 
les caixes dins d’una bossa de plàstic i ruixar-les amb un esprai 
desparasitador, les caixes passen 48 hores dins de la bossa degudament 
tancada.  
 

 Penjar les caixes: es recomana que es pengin a una altura mínima de 2,5m 
per donar-los seguretat i dificultar l’accés dels predadors3. S’han de penjar en 
branques prou gruixudes perquè que aquestes tolerin el pes de la caixa sense 
doblegar-se ni trencar-se. Han d'estar separades del tronc, a una distància 
recomanada d’uns  0’5 metres, per tal de què, en cas de ventades, quan la 
caixa gronxi, no arribi a colpejar amb el tronc. 
 

 Direcció del forat: el forat s’ha d’orientar cap al sud-est. D’aquesta manera, 
els primers raigs de sòl del dia l’escalfen en cas de nits fredes, mentre que la 

                                                             
3 http://somriures-naturals.webnode.cat/news/introduccio-a-les-caixes-niu1/ 
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quantitat de radiació rebuda al llarg del dia en jornades caloroses també es 
redueix evitant un sobre escalfament de la caixa3. 
 

 Situació: els indrets ideals són zones on l’ocell tingui disponibilitat d’aliment  
proper, tranquil·litat i una exposició moderada al sòl (ombra – mitja ombra).  
 

 Alçada: Generalment es pengen a dos o tres metres d'alçada (altura 
recomanada superior als 2,5 m) 

 

1.5. Seguiment de les caixes 

Un cop col·locades caldrà fer un seguiment de les diferents caixes mitjançant un 

control periòdic, per tal de controlar-ne l'èxit de l’ocupació.  

Durant l’època de cria de les aus, però, cal tenir especial cura a l’hora de dur a 

terme el seguiment. És convenient no mirar l’interior de la caixa durant l’època 

de cria, ja que podríem provocar l’abandonament de la caixa niu per part dels 

adults. És més adequat observar la caixa des de lluny, amb l’ajuda de prismàtics. 

A principis de la primavera, (finals de març - principis d'abril), comencen a 

construir el niu dins la caixa. Això es veu quan observem tant el mascle com la 

femella transportant material cap al niu amb el bec.  

Cap a mitjans d'abril, la femella ja ha posat els ous i comença a covar. En 

aquests moments, l'activitat baixa molt i només observem a un individu, 

normalment el mascle, portant menjar al niu per alimentar a la seva parella, que 

està covant.  

A finals d'abril - maig, neixen els pollets (primeres postes). En aquests 

moments, l'activitat dels dos pares torna a ser elevada i aporten menjar al niu. 

Sovint es poden sentir als pollets demanant menjar. Quan els pollets estan ja 

crescuts, els podem observar fora de la caixa sent alimentats pels pares durant 

uns dies. 

A finals de maig - principis de juny, moltes parelles fan una segona posta. 

Normalment aquesta no es duu a terme a la mateixa caixa niu que la primera. 

Degut a aquests trets fenològics, les deteccions d’aus passeriformes dins caixes 

nius comencen al març i augmenten progressivament fins assolir densitats 

màximes al llarg de la primavera. Durant aquesta època, se solen detectar alguns 

episodis de predació d’ous o polls de passeriformes per part de micromamífers.  

Les deteccions de micromamífers augmenten a partir del juny i assoleixen els 

seus màxims al llarg de l’estiu. Un comportament usual d’aquestes espècies és 

l’ocupació de nius abandonats de passeriformes.  
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2. Espècies susceptibles a ocupar les caixes niu  

 

2.1. Ocells 

 
 Mallerenga carbonera (Parus major)   

Castellà: carbonero común / Francès: mésange 

charbonnière /  Anglès: great tit 

Família: Paridae 

Longitud: 14 cm  

Descripció: Té el cap de color negre i amb les galtes blanques. El ventre és de 

color groc i dividit per una franja negra, més marcada i ampla en els mascles. 

L'esquena és de color verdós i les ales grisoses. Els joves són d'un color més 

apagat.Hàbitat: El podem trobar en boscos mixtes, de coníferes, boscos de 

ribera, fruiters i parcs i jardins amb arbres. Nidifica en forats d'arbres o en parets. 

Alimentació: Durant la primavera i l'estiu menja insectes, especialment erugues 

i aranyes. A la tardor i l'hivern s'alimenta de llavors de diferents arbres. 

Reproducció: Per atreure a les femelles i defensar el territori, a principis de 

primavera els mascles canten situats a la part superior dels arbres.  

El niu d’aquesta espècie és una tassa de molsa recoberta de plomes i materials 

tous, que construeix la femella. Els ous són blancs amb taques vermelles, i 

d'aproximadament 18 mm. Cada posta pot ser d’entre 4 i 12 ous, depenent de la 

disponibilitat d'aliment, de l'edat de la femella i de les dimensions del niu. Pot 

tenir una segona posta. La femella és qui s'encarrega de la incubació, que dura 

entre 13 i 16 dies. Els pollets es queden al niu per un període de 16 a 20 dies.  

 

 Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)  

Castellà: herrerillo capuchino / Francès:  mésange huppée 

/ Anglès: crested tit 

Família: Paridae 

Longitud: 11 cm  

Descripció: És difícil de confondre amb els altres pàrids, ja 

que té una cresta que s'aixeca quan defensa el seu territori. 

Parus major (http://www.sioc.cat) 

Parus cristatus 

(http://www.sioc.cat) 
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Parts superiors marró pàl·lid i parts inferiors de color beix clar. Collar, pitet i 

màscara de color negre.  

Hàbitat: Habita en boscos de coníferes, encara que també se'l pot observar en 

boscos mixtes. 

Alimentació: S'alimenta d'insectes i aranyes excepte a l’hivern, que s’alimenta 

bàsicament de pinyons. 

Reproducció: Nidifica als forats dels arbres. 

La femella construeix un niu en forma de tassa amb molsa i recobert per l'interior 

de pèls i plomes. Els ous són de color blanc amb taques vermelles, i 

d'aproximadament 16 mm. Cada posta pot ser de 3 a 7 ous, i no duu a terme 

segones postes. La incubació la porta a terme la femella i dura de 14 a 17 dies. 

Els pollets es queden al niu entre 19 i 21 dies. 

 

 

 Mallerenga blava (Parus caeruleus) 

Castellà: Herrerillo común / Francès: mésange bleue / Anglès: 

blue tit 

Família: Paridae 

Longitud: 11 cm  

Descripció: Té el cap blanc, amb una corona de color blau. Collar i petita franja 

ocular negres. L'esquena verda oliva, ales amb tonalitats blaves i les parts 

inferiors grogues amb una ratlla fosca al ventre.  

Hàbitat: Se'l pot observar en qualsevol tipus de bosc, sigui de coníferes, mixt o 

de ribera i fins i tot en jardins a les ciutats. 

Alimentació: S'alimenta d'insectes i aranyes. A l’hivern s'alimenta de llavors.  

Reproducció: Nidifica en forats d'arbres. El niu és una tassa de molsa recoberta 

interiorment de pèls i plomes, construït per la femella. Els ous són de color blanc 

amb taques vermelles i d’aproximadament 16 mm. Cada posta és de 6 a 12 ous 

i no fa segones postes. La incubació la porta a terme la femella i dura de 14 a 16 

dies. Els pollets es queden al niu entre 16 i 22 dies.  

 

Parus caeruleus 

(http://www.sioc.cat) 
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 Mallerenga petita (Parus aster) 

Castellà: carbonero garrapinos / Francès: mésange 

noire / Anglès: coal tit 

Família: Paridae 

Longitud: 11 cm  

Descripció: Té el cap de color negre, amb el clatell i les 

galtes blanques. Presenta un pitet negre. Les parts inferiors són de color beix i 

les superiors grisoses amb taques alars blanques. Bec fi i cua curta. 

Hàbitat: Boscos de coníferes. Menys abundants en boscos mixtes. 

Alimentació: A l'estiu s'alimenta d'insectes i a l’hivern de llavors de coníferes. 

Reproducció: Nidifica als forats dels arbres. La femella construeix el niu que té 

forma de tassa feta amb molsa i recoberta de plomes i pèls. Els ous són blancs 

amb taques vermelles i d’aproximadament 15 mm. El nombre d'ous per posta és 

de 6 a 12 ous, i una o dues postes l'any. La femella incuba per un període de 14 

a 16 dies. Els pollets es queden al niu entre 18 i 20 dies. 

 

 Raspinell pirinenc (Certhia familiaris) i Raspinell 

comú (Certhia brachydactyla ) 

Castellà: agateador norteño,  agateador común / Francès: 

grimpereau des bois, grimpereau des jardins / Anglès: common 

treecreeper, short-toed treecreeper 

Familia: Certhiidae 

Longitud: 12,5 cm 

Descripció: És un ocell petit i força comú que viu en ambients forestals. Té el 

mantell de color bru, amb un ratllat fosc i clar; la part inferior és 

blanquinosa i té un bec fi i corbat, que li serveix per extreure 

insectes i aràcnids dels intersticis de les escorces dels arbres.  

Hàbitat: És sedentari i es troba per tot Catalunya, menys a les 

zones desforestades. Abunda molt més que el raspinell 

pirinenc, justament al revés d'allò que passa a la resta 

d'Europa. A Catalunya, el pirinenc es localitza als Pirineus, on, 

en certes àrees, també es troba el comú, fet que encara 

dificulta més la seva identificació. El pirinenc prefereix boscos 
Certhia brachydactyla 

(http://www.sioc.cat) 

Parus ater (http://www.sioc.cat) 

Certhia familiaris 

(http://www.sioc.cat) 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ocell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bec
http://ca.wikipedia.org/wiki/Insecte
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A0cnid
http://ca.wikipedia.org/wiki/Escor%C3%A7a_(anatomia_vegetal)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arbre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sedentarisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Raspinell_pirinenc
http://ca.wikipedia.org/wiki/Raspinell_pirinenc
http://ca.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pirineus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bosc
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de caducifolis i avetoses humides, mentre que l'altre, més adaptable i no tan 

exigent quant al tipus d'arbres, ocupa pinedes, alzinars i, en general, arbredes 

menys humides. 

Alimentació: Cerca insectes enfilant-se en espiral pels troncs dels arbres i 

recolzant-se amb la cua. 

Reproducció: Necessiten arbres vells perquè fan el niu en les cavitats que en 

deixa l'escorça. Les omplen d'herbes seques i folren el conjunt amb plomes, llana 

i bocins d'escorça. A l'abril - maig la femella pon 4 o 5 ous que han de ser covats 

durant 15 dies, més o menys els mateixos que transcorren abans que els petits 

no deixin el cau. Els novells són alimentats per tots dos pares, els quals tenen el 

curiós costum de recórrer els arbres fent unes espirals ascendents. 

 

2.2. Micromamífers 

 
 Rata cellarda (Eliomys quercinus) 

Castellà: lirón careto/ Francès: lerot  / 

Anglès: garden dormouse 

Família: Gliridae.  

Longitud: 23 cm 

Descripció: És un rosegador d'orelles grans, ulls sortints i cua llarga, recoberta 

de pèls, que cap a la punta es van fent més llargs fins formar un pinzell. El tret 

més distintiu de la rata cellarda és una màscara facial molt conspícua formada 

per dues línies de color negre que surten del musell, envolten els ulls i acaben a 

la base de les orelles. La coloració general del dors és grisa amb un toc de 

vermell o de marró, més intens en els animals més vells. El ventre és blanc, amb 

una taca negra a la base de cada pota. Els pèls que recobreixen la part superior 

de la cua són de color marró vermellós a la base i negres a l'extrem, mentre que 

els de la part de sota són sempre blancs. 

Hàbitat: Terrenys arbrats (rouredes, fagedes, avellanedes i alzinars) i tota mena 

d'ambients on abunden les pedres i els grans blocs. 

També pot habitar zones ruderals i jardins, i a l'hivern pot amagar-se en 

habitacles humans com graners, pallisses o bordes. En canvi, defuig els terrenys 

recoberts d'herba. 

  

Eliomys quercinus (http:www.biolib.cz) 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Caducifoli
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arbre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alzinar
http://ca.wikipedia.org/wiki/Insecte
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tija
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arbre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cua_(anatomia)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arbre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Niu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Escor%C3%A7a_(anatomia_vegetal)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Herba
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ploma
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Abril
http://ca.wikipedia.org/wiki/Maig
http://ca.wikipedia.org/wiki/Femella
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ou_(biologia)
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 Liró gris (Glis glis) 

Castellà: lirón gris / Francès: loir gris / Anglès: 

edible dormouse 

Família: Gliridae 

Longitud: 24 – 37 cm 

Descripció: és un dels micromamífers europeus 

més grans. Presenta unes grans orelles que 

ronden els 3 cm de llargària i uns ulls grossos i protuberants. El pelatge és de 

color gris platejat al dors i la cua, i blanc a la part inferior. La cua del liró gris és 

gairebé tan gran com el propi cos, tota ella poblada per una quantitat abundant 

de pèl. 

Hàbitat: és una espècie arborícola que s’estableix bàsicament en boscs 

caducifolis planifolis, jardins, horts i extensions de fruiters. En els boscs 

caducifolis, depèn especialment del fruit de l’avellaner, el castanyer, el faig i el 

roure. Sovint utilitza les zones pedregoses dels boscs com a refugi. 

  

Glis glis 

(http:www.biolib.cz) 
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3. Caixes niu, memòria 2016 

 3.1 Resultats 

 

Material niu: poca cosa (-), molsa (1), fanals (2), plomes (3), pèls (4), cagades (5), niu fet (0), llana (6),  

(branques) / Ous: Freds (f), calents (c), adult covant (v), tapats (t), covarots (x), caspa (cas.) / Polls: 

Nascuts (1), canons (2), surten plomes (3), a punt de marxar (4), escapats(5)    
   

Taula 1: Per part dels pàrids (P. ater, P. major) van ser ocupades un total de 7 caixes (1, 4, 9567, 9569, 

9571, 9587, 9988). En dues caixes (4, 9569) s’ha donat una doble nidificació i en una caixa (9567) es va 

donar la posta però mai es van arribar a observar els polls. El total de pollades mostrejades d’enguany 

ascendeix a 8 i el nombre total de novells que han abandonat el niu a 31. 

Per part dels micromamífers, han ocupat un total de 5 caixes. Tres de liró gris (G.glis) (9578, 9582 i 9594) i 

dues de rata cellarda (Elyomis quercinus) (9595, 9591). 

Nº CAIXA MAT.NIU ESPÈCIE Nº OUS Nº POLLS 

1 (1)(0) Periparus ater 5  4  

4 (0) (1) (4)  
6 
 

4 polls (primera nidificació) 
6 Polls (segona nidificació) 

9565 (0)     

9566 (-)    

9567 (1)(5)(4)(5) Parus ater 5  

9569 (1)(4)(0) Parus major 5 
 4 polls (primera nidificació) 
2 polls (segona nidificació) 

9571  (1) (4) (0) Parus ater  3 polls  

9574 (1)(3)(5)    

9575 (2)    

9576 -    

9577 (5)    

9578 (0) (3) (5) G.Glis   

9581 (-)    

9582 (0)(5) G.glis   

9583 (5)(0)(3)    

9586 (1)(4)(3)(5)    

9587 (0) (3) (0)(1)(4) Parus major 9 5 polls (1) 

9588 (0)(1)    

9591 (0)(5)  Elyomis quercinus   

9594 (5)  Glis glis   

9595 (0) (4) (5)(1) Elyomis quercinus    

9596 (-)    

9988 (5)(1)(0)(1)(4)   3 polls 
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Taula 2 i gràfic 1: Mostren els resultats en percentatges (gràfic 1) i en valors 

absoluts (taula 2) d’aquesta temporada. 

 

 

 

 

Taula 3 i Gràfic 2: Mostren els resultats en percentatges (gràfic 2) i en valors 

absoluts (taula 3) de la temporada passada (2015).  

 

 

 

Taula 4:  Mostra els estadístics descriptius dels censos d’enguany (2016) i de 

la temporada anterior (2015) (taula feta amb programa spss) 

Estadístics de grup 

 

 Any N Mitjana Desviació típ. 
Error típ. 

de la mitjana 

Nombre pollets 
any_2016 23 1,35 2,639 0,550 

any_2015 23 0,87 2,302 0,480 

 
  

Caixes ocupades per pàrids 7 

Nombre total de pollades 8 

Nombre total de pollets 31 

Caixes ocupades per rata cellarda 2 

Caixes ocupades per liró gris 3 

Caixes desocupades 12 

Caixes ocupades per pàrids 5 

Nombre total de pollades 3 

Nombre total de pollets 20 

Caixes ocupades per rata cellarda 0 

Caixes ocupades per liró gris 6 

Caixes desocupades 12 

22%

26%

52%

Resultats 2015

pàrids

G.glis

desocupades

26%

13%
52%

9%

Resultats 2016

pàrids

G.glis

desocupades

Elyomis
quercinuinus



Informe Caixes Niu 2016 

MonNatura Pirineus   Pàg 12 

3.2 Discussió 

Enguany s’ha observat una ocupació de pàrids del 26%, aquesta s’ha donat per 

part de dues espècies (P.ater i P.major). L’ocupació d’enguany és superior a la 

del 2015, que va resultar ser del 22%. L’única acció que s’ha dut a terme en 

guany i que no s’havia fet l’any passat , va ser que al setembre, es van despenjar 

netejar i desparasitar totes les caixes. Tanmateix no tenim cap evidència, que 

aquest fet pugui estar relacionat amb l’increment en l’ocupació i nombre de 

pollets observat enguany. 

Pel que pertoca als micromamínfers, destacar que enguany s’ha tornat a trobar  

presència (9% d’ocupació)  de rata cellarda (Elyomis quercinus). Aquesta 

observació és molt interessant, ja que des del 2013 que no es detectava la 

presència d’aquesta espècie en cap dels censos.  En contrapartida, la presència 

de liró gris (Glis glis) ha disminuït respecte de la de l’any passat, enguany s’ha 

trobat una ocupació del 13% (veure gràfic 1), mentre que l’any passat es va 

trobar una ocupació del 26% (veure gràfic 2) per aquesta mateixa espècie. És 

important de remarcar que les tres caixes en les quals es va trobar liró aquesta 

temporada, estaven totes en una mateixa zona, i que dues d’aquestes caixes 

(9578 i 9594) ja se n’hi havia trobat l’any passat. Això fa que de cara a l’any que 

ve es plantegi de fer un estudi d’idoneïtat d’habitat per aquesta espècie (veure 

apartat 3.4.2 de “propostes i aspectes a millorar”). 

S’ha observat que les entrades de caixes niu han estat deteriorades per l’acció 

dels rosegadors (veure fotografia 6). Fins i tot, aquelles més noves, que van fer 

els joves durant camp de treball 2016 (veure fotografia 1), al cap de pocs dies de 

ser penjades, ja presentaven símptomes de deteriorament. Aquest fet fa que el 

pas de llum de l’obertura superi amb escreix els 30mm recomanats, cosa que 

facilita l’entrada a possibles depredadors. Per l’any que ve es planteja de fer 

reparacions en les caixes malmeses (veure apartat 3.4.3 de “propostes i 

aspectes a millorar”) 

Quan es va procedir a despenjar les caixes, es van deixar aquelles que encara  

estaven ocupades per Liró gris (Glis glis). Tot i que la finalitat de les caixes no és 

donar protecció a aquests animals, per sensibilitat s’han deixat penjades, a 

l’espera que a ben entrada la tardor, les abandonin per amagar-se definitivament 

en caus sota terra on passaran tot l’hivern.  

Un fet que crida molt l’atenció, és el de què al camí ramader (a pocs metres d’on 

es van trobar les tres caixes de pàrids ocupades per liró), hi han 6 caixes niu 

dissenyades exclusivament per liró gris, aquestes, tot i que van ser curosament 

netejades aquest mateix any, no han presentat el més mínim senyal d’ocupació. 

Com s’explica en un paràgraf anterior, aquest fet ens planteja la possibilitat de 

fer un experiment d’idoneïtat d’habitat per l’any que ve (veure apartat 3.4.3 de 

“propostes i aspectes a millorar”). 
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3.3 Actuacions fetes en període 2016:  

 

3.3.1 Monitoratge de caixes niu amb vídeo-vigilància 

Enguany s’han fet servir dues càmeres (Bird box camera kit) per monitorar les 

pollades. Hi va haver problemes amb el software, els “drivers” de la càmera no 

funcionaven amb versions del Windows superiors a XP. Un cop instal·lat, es feia 

difícil de capturar imatges, ja que el mínim moviment en les càmeres feia saltar 

la imatge. Tanmateix es va aconseguir fer les primeres fotos i vídeos en els quals 

es podia veure com els progenitors construïen el niu, invocaven els ous, 

alimentaven a les cries i extreien les “bossetes” d’excrements de la caixa niu. El 

seguiment de les dues caixes (9571 i 9569) que contenien càmeres, es va fer un 

cop cada dues setmanes. Es contempla augmentar aquesta freqüència per la 

temporada vinent (veure apartat 3.4.1 de “propostes i aspectes a millorar”). 

 

3.3.2 Millora de la memòria 

Enguany, en l’apartat de la memòria que fa referència a les explicacions de les 

diferents espècies, s’hi han afegit fotografies per il·lustrar cadascuna de les 

espècies a la qual es fa referència en cada moment: mallerenga carbonera 

(Parus major), rata cellarda (Elyomis quercinus), raspinell (Centhia familiaris), 

mallerenga petita (Parus aster), mallerenga blava (Parus caruelus) i mallerenga 

emplomallada (Parus cristatus). 
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3.3.3 Actuació ambiental dels joves del camp de treball: 

Els joves del camp de treball, dins del marc d’una de les actuacions ambientals, 

van construir 25 caixes niu. 15 de les quals eren de pàrids, aquestes en la 

temporada vinent estan destinades substituir aquelles de les antigues que 

estiguin més malmeses. Les 10 caixes restants eren de ratpenats i seran 

penjades a la temporada vinent, coincidint amb les dates en les quals es tornin 

a penjar les de pàrids.  

Fotografia 1: Mostra el banc de treball en el qual, els joves del camp de treball 

(2016) feien les caixes niu. Es poden observar dues caixes niu acabades i 

envernissades amb oli de llinosa. La de l’esquerra (del lector) és per  pàrids, la 

de la dreta (del lector) és per ratpenats. Les de pàrids es van construir a partir 

de les mides de les caixes que fan servir ICO, les de ratpenats es van fer a partir 

d’una plantilla que ens van facilitar des del museu de ciències naturals de 

Granollers. 
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3.3.4 Implicació dels clients en els censos. 

 

Enguany, un dels censos de caixes niu, es va oferir com a activitat ambiental. El 

resultat va ser molt satisfactori perquè vam tenir l’oportunitat i la sort de poder 

observar en directe les diferents etapes que conformen el procés de nidificació: 

Presència d’excrements, presència de plomes, niu en construcció, niu amb ous, 

mare covant i finalment  pollets.  Els clients també van tenir l’oportunitat de poder 

observar per les càmeres la vida intima de l’ocell, dins de la caixa niu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies (2,3,4,i,5): varen ser fetes durant el cens de caixes niu que vàrem 

fer amb els clients. A la fotografia (2) superior esquerre, es pot observar una 

posta. A la fotografia superior dreta (3) observem una mallerenga carbonera 

(Parus major) covant els ous, a la inferior esquerra (4) tenim els pollets nounats, 

finalment, la fotografia inferior dreta (5) ens mostra un liró gris (G. Glis) que ha 

ocupat una de les caixes. Entre la brossa hi podem observar fulles i fruits 

d’avellaner (Corillus avellana), molt típics de torbar en els nius d’aquests animals.  

 



Informe Caixes Niu 2016 

MonNatura Pirineus   Pàg 16 

3.3.5 Creació d’un nou mapa de localització de les caixes: 

Enguany, es va fer un nou mapa amb la localització de totes les caixes niu (23). 

Aquest mapa va ser elaborat amb el programa Vissir3 de l’ICGC i va substituir 

l’antic. L’objectiu és que aquest faciliti la tasca als nous estudiants en pràctiques  

l’hora de localitzar i identificar les caixes durant l’activitat de cens. Seguidament 

s’observen imatges dels dos mapes, la imatge superior (mapa 1) ens mostra 

l’antic mapa, la imatge inferior (mapa 2) es mostra el nou mapa amb el número 

de caixa la seva localització. 

 

 



Informe Caixes Niu 2016 

MonNatura Pirineus   Pàg 17 

 

3.4 Propostes i aspectes a millorar  

 

3.4.1 Càmeres:  

Pel que respecta al tema de les càmeres, enguany es va plantejar de fer una 

filmació cada dues setmanes, es va considerar que era un temps prudencial per 

no destorbar massa la tasca dels progenitors i evitar eventuals  abandonaments 

de niu. No es va tenir present que el període en el qual els pollets es troben en 

el niu és relativament breu, aleshores, quan al cap de dues setmanes es 

disposava a fer la segona filmació, es va trobar que els petits ja havien abandonat 

el niu. De cara a l’any que ve es planteja d’augmentar la freqüència d’observació 

que passarà a ser de bisetmanal a setmanal. Si ens plantegem aquest increment 

de freqüència d’observació, és també perquè en cap s’ha observat 

abandonament de les pollades per part dels progenitors, després d’un mostreig. 

 

3.4.2 Canviar de lloc les caixes niu de liró (experiment):  

De cara a l’any que ve es proposarà de fer una actuació la qual també ens servirà 

d’experiment.  Es demanarà de canviar de lloc les caixes niu de liró, per col·locar-

les a l’indret en el qual, enguany, els lirons han ocupat les tres caixes de pàrids. 

Serà interessant de veure si quan els lirons tenen les dues tipologies de caixa a 

l’abast, aquests segueixen mostrant preferència per les de pàrids o si pel contrari, 

ocupen les pertinents. Si ocupen les pertinents, podrem pensar que el que marca 

la diferència és, possiblement una qüestió de territori o d’idoneïtat d’habitat, 

aleshores mirarem quines són les principals característiques que diferencien 

aquests dos habitats tant propers i que determinen la predilecció dels lirons. Si 

pel contrari, segueixen ocupant les de pàrids, es podria començar a pensar més 

en un tema d’idoneïtat de les caixes.   

 

3.4.3 Reparació de les caixes niu:  

Seria necessari de reparar les entrades de les caixes, una manera definitiva, 

seria amb la implantació de plaques de ferro a la porta que delimitessin l’entrada 

(30mmm) i impedissin que els rosegadors les poguessin modificar. Si això no és 

possible, es pot fer amb plaques de fusta superposades a la fusta original,  

aquesta segona mesura però, té data de caducitat, ja que és probable que a la 

llarga, la fusta torni a ser deteriorada per l’acció dels micromamífers. A sota 

(fotografia 6) podem observar les caixes niu en el moment en què aquestes van 

ser despenjades (setembre 2015) per procedir a la seva reparació i desinfecció.  
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És interessant fixar-se en els forats d’entrada, en les dues caixes de l’esquerra, 

aquests forats ja havien estat reparats en alguna ocasió però tots ells presenten 

signes evidents d’haver estat rosegats per micromamífers. Cal anar controlant el 

progrés d’aquesta degradació, ja que un sobre dimensionament excessiu de la 

porta permet l’entrada d’eventuals predadors.  

 

 

 

 

 

 


