Amb el suport de:

Metodologia / protocol per la neteja de les capses niu d’ocells a l’hivern
Les capses niu d’ocells s’haurien de netejar un cop a l’any perquè si estan plenes de nius, els ocells no
podran criar a l’any següent. La neteja s’ha de fer a l’hivern quan no hi ha activitat, entre els mesos
d’octubre i febrer.
COM NETEJAR UNA CAPSA NIU DE MALLERENGA O INSECTIVOR GRAN
Per netejar-la, baixarem la capsa niu amb una perxa o mànec de ganxo (ADEFFA us en proporcionarà un
a cada escola).
Abans de res mirarem que no hi hagi cap petit mamífer hivernant (rata cellarda, ratolí de bosc, liró,
esquirol, ....), si hi hagués algun petit mamífer hivernant no netegeu la capsa niu, deixeu-la com està i
torneu-la a penjar al mateix lloc. Aquests animalets quan estan hivernant no es desperten en facilitat i
normalment no salten del niu, excepte el ratolí de bosc, que normalment està més actiu.
Si no hi ha cap ocupant, retirarem el material de dins el niu, ja sigui nius, excrements, etc...
Si hi ha un niu o varis a l’interior, emporteu-se’l a l’escola i podeu separar els diferents materials, pesarlos, etc.... també podeu investigar si hi ha plomes, ous, ossos, etc.... per saber quin animal ha criat i que
ha passat.
Es recomanable fer fotos sobretot de les capses niu que tenen nius a dins.
Si la capsa niu està en mal estat es pot aprofitar per reparar-la, si està molt malament ens la endurem i
la repararem a l’escola.
Tancarem bé la capsa niu i la tornarem a penjar al mateix lloc, es pot canviar de lloc si es creu necessari,
sempre i quan hi arribem amb la perxa.
En la neteja de les capses niu d’ocells podem observar vàries coses:
 Capsa niu buida.
 Capsa niu amb insectes o postes d'insectes només.
 Capsa niu amb excrements d'ocells (aquesta capsa l’han utilitzat per dormir – niu dormitori)
 Capsa niu amb niu de molsa; pel i altres materials construït per un ocell.
 Més d'un niu construït a l'interior de la capsa niu.
 Un niu mal construït.
 Un petit mamífer hivernant en un niu construït per un ocell (si sabeu el nom del mamífer poseulo a l'apartat altres dades).
 Un petit mamífer hivernant en un niu ple de menjar (si sabeu el nom del mamífer poseu-lo a
l'apartat altres dades)
Al final d’aquest document adjuntem una taula-model que us pot servir per registrar les dades. En posem
dos en un full per aprofitar espai, talleu el full pels punts.
Un cop tingueu totes les dades us agrairem que les apunteu al apartat de les dades de la vostra escola,
a la web d’ADEFFA https://adeffa.cat a l’apartat de Tancant el Cercle (intranet Tancant el Cercle). Us fem
arribar una guia per entrar les dades.
Moltes gràcies per participar!
ADEFFA

Amb el suport de:

perxa per pujar i baixar les capses niu d’ocells

capsa niu de mallerenga ocupada amb dos nius

Amb el suport de:

exemple d’anàlisis dels nius.

rata cellarda hivernant en un niu de mallerenga dins la capsa niu

Amb el suport de:

Taula de registre de neteja de les capses niu d’ocells a la tardor – hivern.
ESCOLA
CURS QUE FA LA NETEJA

CODI CAPSA NIU

ESTAT DE LA CAPSA NIU:




Està be
Trencada i retirem
Trencada, reparem i tornem a col·locar

QUE HEM OBSERVAT (podeu marcar més d’una opció):










Capsa niu buida.
Capsa niu amb insectes o postes d'insectes només.
Capsa niu amb excrements d'ocells (aquesta capsa l’han utilitzat per dormir – niu dormitori)
Capsa niu amb niu de molsa; pel i altres materials construït per un ocell.
Més d'un niu construït a l'interior de la capsa niu.
Un niu mal construït.
Un petit mamífer hivernant en un niu construït per un ocell (si sabeu el nom del mamífer poseu-lo a
l'apartat altres dades).
Un petit mamífer hivernant en un niu ple de menjar (si sabeu el nom del mamífer poseu-lo a l'apartat
altres dades)
Altres (escriu):

ALTRES DADES IMPORTANTS:
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