
SEGUIMENT  DE  LES  CAIXES  NIU 2012 

Data: 5 maig de 2012 

Resultats: 

 Caixes amb polls    -------------------   4   - 4 polls de Mallerenga    

                                                                           carbonera (Parus major) 

              - 7 polls sense identificat) 

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

 Caixes amb material niu ------------   9 

 Caixes amb polls que han volat ---    0 

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

 Caixes desaparegudes ----------------   0 

 

TOTAL CAIXES: 29 

Dades a destacar: 

 S’obra una nova zona de caixes niu entre Can Riera i el raval Mas. S’incorporen 

8 noves caixes 

 Per primera vegada s’ha detectat una caixa ocupada pel Cargolet (Troglodytes 

troglodytes ) 

 

 

 

SEGUIMENT  DE  LES  CAIXES  NIU 2013 

Data: 26 maig de 2013 

Resultats: 

 Caixes amb polls    -------------------   0   

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

 Caixes amb material niu ------------ 23 

 Caixes amb polls que han volat ---    0 

 Caixes buides  --------------------------  4 

 

TOTAL CAIXES: 31 

Dades a destacar: 

 Es pengen 2 caixes a la Clota 



 El dia 12 de maig es fa el primer seguiment, però en detectar que en totes les 

caixes de la primera zona només hi ha material, decidim aplaçar el recompte fins 

el dia 26 del mateix mes. Aquest any ha estat força plujós i considerem provable 

que s’hagin endarrerit les postes. 

 Tot i haver atraçat  15 dies el seguiment, continua sense haver-hi caixes amb 

polls i només 4 amb ous. 

 

 

 

SEGUIMENT  DE  LES  CAIXES  NIU 2014 

Data: 11 maig de 2014 

Resultats: 

 Caixes amb polls    -------------------   5  -13 polls de Mallerenga carbonera  

                                                                 (Parus major) i  

                                                                 - 4 de Mallerenga blava  

                                                                 (Parus caeruleus) 

 

 Caixes amb ous    ---------------------   4 - en una hi havia 5 ous de Raspinell     

                                                                                Comú (Certhia brachydactyla) 

 Caixes amb material niu ------------ 10 

 Caixes amb polls que han volat ---    2 

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

 

TOTAL CAIXES: 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


