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Una visió d’ocell: com és un municipi
• Espais oberts.
• Espais modelats per l’home des de 

l’antiguitat.
• Entorn forestal euro mediterrani.
• Mosaic.
• Infraestructures.
• Alt nivell d’humanització.
• Molta presència humana directa als 

espais naturals.
• Alta activitat econòmica lligada al món 

rural.
• Ramaderia intensiva.
• Ciutat difusa.
• Ciutat verda.

Tot això modela el paisatge, i condiciona 
tota la vida que hi ha.



La natura truca la porta de les ciutats i dels 
pobles.



Els pícids: dels espais forestals al mosaic i als espais 
periurbans

Conservació d’elements importants:
• Arbres grans enmig de l’espai urbà.
• Espais amb herbassars i parcel·les sense construir, enmig de l’espai urbà i/o periurbà.



Ocells insectívors petits

• Gran capacitat de regular biomassa de larves en arbres.
• Crien en caixes-niu.
• Poden assolir densitats elevades.



Ocells insectívors més grans, i omnívors

• Densitats més petites.
• Hi ha sistemes per fixar-los a l’indret (també caixes en algunes espècies).
• La seva dieta es complementa amb la dieta dels insectívors petits.



Insectívors molt petits
• Molts migradors i sensibles.
• Importància en la qualitat de l’hàbitat.
• Depredadors de les espècies més diminutes d’insectes.



Les bio invasions



Les caixes-niu com a eina de gestió i 
conservació en l’espai agrari i urbà



Exemple de dimensionament a Sant Hilari

• 100 caixes-niu per insectívors petits
• 5 caixes-niu per a xots.
• 3 Hotels d’insectes.
• 20 caixes-niu per rat-penats.
• 2 caixes per òlibes.
• 3 refugis per carnívors (fagines i/o geneta)



Per què les caixes-niu?

• Els estudis científics ens demostren que permeten ajudar les 
poblacions d’ocells insectívors.

• Són acceptades per gran quantitat d’espècies.
• Es poden fabricar, col·locar i controlar amb una inversió relativament 

baixa.
• Són fàcils de gestionar, si tenim les coses clares.
• Permeten utilitzar materials molt diversos, i molts d’ells reciclats.





E-niu: una nova eina per a la ciència i la gestió



Els processos

Disseny i 
objectius Dimensionament Col·locació / 

instal·lació
Presa de dades, 

cartografia Manteniment Control, revisió i 
renovació

• Lloc, clima, terreny.
• Superfície.
• Tipus de caixes, mides del forat.
• Anclatges.
• Densitats.
• Protecció contra depredadors.
• Materials.
• Espècies objectiu.
• Capacitat d’inversió.
• Capacitat de control.



Protecció contra 
depredadors: fusta

Protecció contra depredadors: 
planxa















Els amfibis, els grans aliats

• Els espais urbans tenen molts indrets bons per amfibis.
• El problema, la connectivitat.
• La qualitat de l’aigua.
• Cal tenir en compte els requeriments dels amfibis per a la 

restauració dels punts d’aigua urbans.
• Grans reguladors de plagues, espècies sensibles i el grup més 

amenaçat del planeta.



Amfibis



Amfibis



Rèptils



Amfibis i rèptils



Mamífers



Mamífers
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