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Projecte orenetes

Guardians de la natura.
Comptabilitzar els nius d'orenetes cuablanca de la nostra localitat

Activitat gratuïta que s’oferirà a qualsevol
col·legi o grup. Aquesta activitat és iniciativa de l’ICO. Més imformació a
www.orenetes.cat
El Projecte Orenetes és una iniciativa d’estudi dels ocells
i el medi urbà basada en la participació ciutadana i en el
seguiment dels nius d’oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
dels pobles i ciutats de Catalunya.

Per què es fa aquest projecte?
• Per sensibilitzar la ciutadania de la vàlua patrimoni
natural del seu entorn immediat.
• Per esperonar la participació social en l’observació
de la natura i a fer ciència en general.
• Per incentivar el lligam de les persones amb
i potenciar el respecte envers aquesta espècie concret
i el medi ambient en general.
• Per conèixer l’estat actual de la població d’oreneta
cuablanca als diversos municipis de Catalunya poderne
estudiar la seva evolució en el temps.
• Per conèixer els requeriments ecològics de
incloses les necessitats que té a l’hora de seleccionar
els emplaçaments per bastir el niu.
• Per disposar de dades útils a l’hora de definir
mesures de gestió i protecció de l’espècie,
les lligades amb qüestions urbanístiques.
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Alberg Assut, facilitarà als grups la documentació (Metodologia del cens,
fitxes...) que proporcionen els organitzadors i l’altre material
(Binoculars, rellotge...) Un cop realitzada la recollida de dades del grup
s’entregaran les fitxes a l’ICO per al seu tractament de dades.
El Projecte Orenetes és una iniciativa de la Fundació Territori i Paisatge
desenvolupada amb l'Institut Català d'Ornitologia.

Alberg ASSUT va fer un recompte dels nius de la nostra localitat, (119
nius no trencats) aquest es va realitzar al mes de setembre, per la qual
cosa, no es definir si aquest nius són de la oreneta cuablanca o la
oreneta vulgar (hirundo rustica) o la cua-rogenca (Hirundo daurica) o la
de ribera (Riparia riparia) -és possible la seva presència a la nostra
localitat-o el Roquerol (Ptyonoprogne rupestis), però ara, ja tenim la
ubicació d'ells i facilitarà als grups el recompte de l'any vinent seguint
les instruccions del projecte. Un cop definit el càlcul de les espècies, les
que corresponent a cuablanca s'enviarà als organitzadors del projecte i
les altres espècies s'anotarà al programa informàtic d'observacions per
a facilitar les dades a l'ICO per al seu tractament (Institut Català
d'Ornitologia)

Activitat condicionada a l’arribada de les orenetes
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