
Instruccions   

Segons l’interès i la disponibilitat de temps, cada persona o grup pot 

escollir participar en el control i cens d’una àrea concreta o d’un niu 

en particular.  

Un cop donats d'alta com a participants podeu contar amb l’ajut i 

suport de la persona responsable del projecte.  

 

Períodes de control: 

En general: 

 El cens es realitza des de el primer moment en que arriben les 

orenetes fins que marxen (primavera/estiu/tardo). 

Per cicle biològic:  

 1er.- Inicia en el moment en que les orenetes és dediquen a 

construir i arranjar els nius. 

 2on.- Cobreix el període durant el qual la majoria de parelles ja 

tenen pollets. 

 3er.- Inicia en el moment que els pollets ja son volanders. 

 4ar.- Recull les dades observades en els dies previs a la 

migració post-nupcial. 

 En el cas de fer una segona posta els controls és realitzaran 

amb els mateixos períodes. 

 

És recomana fer els censos a primera hora del matí o al final de la 

tarda,  

fa menys calor i hi ha més activitat als nius. 

 

Temps necessari de dedicació: 

Anirà en funció de si és controla: 

 un sòl niu individual o  

 si l’estudi és fa en una àrea extensa. 

 

Com fer el cens. Dades de prendre:   

Dades de la jornada de cens 

• Unitat de mostreig / o adreça ubicació del niu: 



• Municipi / Barri: 

• Període de mostreig: 

• Data: 

• Hora d'inici: 

• Hora de finalització: 

• Observadors: 

 

Dades del cens 

• Localització dels nius / o adreça ubicació del niu: 

• Característiques de l'edifici o de la casa: 

• Lloc on hi ha els nius: 

• Horari d'observació: 

• Estat dels nius: 

 

Observacions: 

Material necessari per fer el cens  

• Binoculars (recomanable) 

• Rellotge 

• Fitxa de camp per emplenar  

• Fusta o carpeta de suport 

• Llapis i/o bolígraf 

• Full d'instruccions del cens o dades a prendre  

• Fitxa guia   

• Mapa de la unitat de mostreig 



 
 

 


