
Dades de camp

Localització (adreça)

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.). Si el nius es troben en una 
estructura que no té adreça formal (e.g. un 
pont, una ermita), indiqueu el nom de l’indret.”

En aquest apartat cal indicar el nombre de nius 
d’oreneta cuablanca (naturals o artificials) que 
hi ha sencers o pràcticament sencers a l’adreça 
(edifici) que estem censant. No s’han de comptar 
nius trencats, ni restes, ni ocupats per altres 
espècies. Cal tenir cura de mirar bé totes les 
plantes i façanes de l’edifici (almenys les que 
siguin visibles).

Tipus d’edifici

1) Casa, pis o bloc de pisos
2) Magatzem o nau industrial 
3) Església o edifici singular 
4) Ponts i preses
5) Estructures naturals.

Temps d’observació

Aquí cal indicar el temps total dedicat a 
observar els nius de cada adreça (edifici).

Nombre total de nius en bon estat

Nombre de nius en construcció

Cal indicar el nombre de nius d’oreneta cuablanca 
que veieu que estan en plena construcció durant 
l’any en què esteu fent el cens. Vigileu de no 
confondre nius trencats o restes amb nius en 
construcció (els nius trencats o les restes no 
s’han de comptar). Sovint, l’única manera de 
saber del cert que un niu està en construcció 
es veure els ocells activament construint el niu 
amb fang.” 

Dels nius en bon estat, quants són 
actius?

Cal indicar el nombre de nius en bon estat en 
els que s’ha detectat activitat. Per exemple, s’han 
vist o sentit pollets o s’han vist adults entrant o 
sortint del niu.

Niu en bon estat (sencer) Niu en bon estat actiu

Niu en bon estat 
(pràcticament sencer)

Niu en construcció

Niu trencat (no el comptem)Restes (no comptem)


