
DADES DEL SEGUIMENT  DE  LES  CAIXES  NIU 2002 

Data: 17 maig de 2002 

Resultats: 

 Caixes amb polls    ------------ 7   * 4 de Mallarenga Carbonera 

                                                                      (Total 23 polls) 

                                                                   * 2 de Mallarenga Blava. 

                                                                       (Total 12 polls) 

 1 amb 7 polls sense ident. Caixes on els polls han volat -  2 

 Caixes amb ous    ---------------  4 

 Caixes amb material niu ------ 13 

 Caixes buides  -------------------  9 

TOTAL CAIXES: 35 

 

SEGUIMENT DE LES CAIXES NIU 2003 

Data: 24 de maig 2003 

Resultats: 

 Caixes amb polls    ------------ 8   * 7 de Mallarenga Carbonera   (Total 32 polls)* 

1 amb polls morts 

            5 d’aquestes caixes varen estar ocupades l’any anterior                                                            

 Caixes amb ous    ---------------   3  

 Caixes amb material niu ------ 16 

 Caixes buides  -------------------   3 

 Caixes desaparegudes ---------    4 

 Caixa no localitzada -----------    1 

TOTAL CAIXES: 34 

 

SEGUIMENT DE LES CAIXES NIU 2005 

Data: 21 de maig 2005 

Resultats: 

 Caixes amb polls    ------------    10  

Total polls anellats ------------- 20 Mallarenga carbonerta ( 

Sense anellar per ser massa petits  --------  18 (15 Mallarenga carbonera, 3 de Raspinell                                                          

 Caixes amb ous    ---------------   0  

 Caixes amb material niu ------   0 

 Caixes buides  -------------------   7 

 

TOTAL CAIXES: 17 (Només es varen poder anellar les caixes d’una de les tres zones) 



És la primera vegada que es troben caixes ocupades pel Raspinell (Certhia 

brachydactyla) 

SEGUIMENT  DE  LES  CAIXES  NIU 2009 

Data: 10 maig de 2009 

Resultats: 

 Caixes amb polls    ------------ 4    * 1 de Mallarenga Carbonera  (Total 6 polls) * 3 Sense 

identificar  

 Caixes amb ous    ---------------  9 

 Caixes amb material niu ------ 4 

 Caixes buides  -------------------  8 

 

TOTAL CAIXES: 25 

Han desaparegut un total de 9 caixes, la majoria en la zona de Can Riera. 

 

SEGUIMENT  DE  LES  CAIXES  NIU 2010 

Data: 15 maig de 2010 

Resultats: 

 Caixes amb polls    ------------ 3  * 2 de Mallarenga Carbonera   (Total polls 10) * 1 deMallarenga 

emplomallada (Total polls 4) 

 Caixes amb ous    ---------------  8 

 Caixes amb material niu ------ 7 

 Caixes buides  -------------------  7 

 

TOTAL CAIXES: 25 

És la primera vegada que es troben caixes ocupades per la Mallarenga emplomallada 

(Parus cristatus) 

 
SEGUIMENT  DE  LES  CAIXES  NIU 2011 

Data: 22 maig de 2011 

Resultats: 

 Caixes amb polls    -------------------   6   (20 polls de mallarenga carbonera (Parus major) 

 Caixes amb ous    ---------------------   3 

 Caixes amb material niu ------------   2 

 Caixes amb polla que han volat ---   5 

 Caixes buides  -------------------------   6 

 Caixes desaparegudes ---------------   1 

TOTAL CAIXES: 22 

Dades a destacar: 

 El 100% de caixes amb polls eren de Mallarenga carbonera (Parus major) 

 Sembla que el nombre de polls per posta ha disminuït 



 El fet que el seguiment fos a finals de maig ha fet que es trobessin forces caixes on els 

polls ja havien volat. Això es dóna principalment en les zones de la Creu de Sant Pau 

on les postes venen una mica més avançades 

 

      
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


