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ALS NOSTRES
POBLES I CIUTATS
Oroneta cuablanca/Avión común/House martin

Delichon urbicum

RESPECTAR-LA ÉS FÀCIL
5

Jo també menge
mosques i mosquits
arnes que foraden la
roba

Jo menge les arnes
que foraden la roba

1

PROHIBICIONS.Es prohibeix de forma genèrica, per a tots

els animals silvestres, i en especial per als protegits, la
destrucció o el deteriorament dels seus nius, vivers i àrees de
reproducció, hivernada o repòs (Llei 42/2007. Arts. 52.3 i 54.1.b).

Dragó/Salamanquesa/
Moorish Wall Gecko

Oroneta/Golondrina/Swallow

Hirundo rustica

Tarentola mauritanica

Falcilla/Vencejo/Swift

Apus apus

Mussol/Mochuelo/Little owl

Athene noctua

heu de fer obres on hi ha nius
procureu fer-les fora de les èpoques de nidificació, només cal fer
una mica de planificació temporal. Penseu que podeu matar els
pollets, i en alguns casos de forma tan cruel com és emparedant-los
en tapar els forats on estan els nius.
CALENDARI APROXIMAT DE NIDIFICACIONS I CRIA
Març Abril Maig Juny Juliol Agost Sete
1-DRAGÓ
2-FALCILLA
3-MUSSOL
4-ÒLIBA
5-ORONETA
6-RATAPENADA
7-XORIGUER
8-XOT

SOLUCIONS. En qualsevol cas, si els nius us ocasionen
problemes i necessiteu retirar-los, poseu-vos en contacte amb els
serveis de fauna silvestre de la Conselleria de Medi Ambient
(tel. 012), i Jo
penseu
podeui no
compensar-los
ficant caixes-niu a
mengeque
insectes,
és veritat
un altre llocque
o en
un
altra
part
del
mateix
edifici.
em menge la roba, sinó les

Ratapenada/Murciélago/Bat

Pipistrellus pipistrellus

7

Xoriguer/Cernícalo/Krestel

Falco tinnunculus

8

arnes que
van a ella i PER
la foraden
CAIXES-NIU
A FALCILLES

Xot/Autillo/Scops owl

Òliba/Lechuza/Barn owl

Tyto alba
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Jo menge
insectes grans

Jo menge ratolins,
aranyes i cuca molles
i cucs
i mosquits
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Si

Jo menge ratolins i
insectes grans

Jo menge
ratolins i cucs
i mosquits
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PRECAUCIONS.

Jo menge xicotets
insectes voladors

Jo menge mosques
i mosquits

2

Solució adoptada en la restauració de l’església de Sant Bartomeu, a Benicarló

Agraïm la cessió de fotografies a Josep Bort (fots.: 3, 4, 5’, 8), Joan Lluís Bort (fot.: 7), Domingo López (fot.:2), Jesús Moro (fot.: 5) i Javier Barreda (fot.:6)

Otus scops
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