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OCELLS I ;Y /t/S 
PROTECCIÓ DELS NIUS 

Objectius i mitjans 

Objectiu: Augmentar el nombre de 
!!ocs aptes per a nius i defensar-los 
contra els depredadors. 
Mitjans: Efèctuar plantacions que 
poden ésser de dos tipus: 
. de poca importància: un sol arbre 

o arbrissó en un jardí o terreny; 
importants: fins a una o diverses 
hectàrees. 

A falta de noves plantacions, hom, 
pot arranjar una part del jardl plan
tant-hi les espècies recomanades. 

Plantes a utilitzar 

El senyor Magaud d'Aubusson en la 
seva Guia per a Ja protecció dels ocells 
recomana la següent llista d'espècies: 

(Atenció especial a les que són 
marcades amb un punt perquè són les 
que tenen fruits comestibles per als 
ocells). 

Com fer una plantació 

Si hi ha espai suficient, hom pot 
muntar un veritable refugi per als 
ocells de la forma següent: 

Primer any 
Es prepara el terreny a le tardor 
!!aurant·IO en profunditat 

Segon any: 
. Es-planta en grups tancats, per es

pècies, a una distància de 0,8 a 1 
metre en totes direccions entre ar· 
bre i arbre. 
Les espècies: mallol, grosella, pi
cea, etc. 
A cada 10 plantes s'hi intercalen 
perxes de faig, de server, de roure 
oènql 

Tota la plantació s'envolta d'una 
mura!!a de Rosa canina (nom cien· 
tl1ic) plantada en tres rengles a 
una distància de 50 cm. de la plan· 
tació principal (vegeu el dibuix 
núm. 1). 

En e!s llocs .on hi ha conills cal 
protegir les plantes joves durant 
els dos primers anys {filats metàl
lics ... ). 

Anys tercer. quart, cinquê: Es dei
xa créixer més o menys temps se
gons la qualitat del terreny; a la fi 
d'aquest temps de creixença hom 
poda totes les mates excepte les ti· 
ges aftes de separació, les tiges de 
picea i la muralla de protecció exte
rior (les mates podades d'aquesta 
forma es ramifiquen des de la base 
i fan moltes branques noves for· 
mant una autèntica brolla que és el 
que conve als ocells). 

Tres anys més tard (anys sisè, setè o 
vuitè) hom poda la major part dels 
arbrissons deixant un nucli dens ca· 
da 4 o 5 metres: en aquests nuclis 
hom poda a alçades de 0,50 m., 1 
m.i2m. 
les branques que neixen després de 
la poda es tallen l'any següent i per 

Nom ca ratà Nom cas retià Nom cientifíc Observacions 

U Arboç Madroño Arbutus unedo Fulla persistent 
(.)Aucuba japonesa !d català Aucuba japonica I d. 

(.) Coralet Agracejo Berber is 
Vidalba Clem;ítide Clematis S'enganxa a les parets, troncsgruixuts,etc.ideat 

(.) Sanguinyol Corne jo Cornus mas terrenys calcaris i de guix 
(.) Cotoneaster Cotoneastro Cotoneaster Tot terreny 
(.) Mallot Majueto Crataegus Espines molt punxf9udes 
(.) Uessami Jalmin Jasminum Tot terreny 
(.) Ginebró Enebro Jupinus Terrenys en pendent 
(.) Olivella ligustro ligustrum Fulles semipersístents 
U Maònia Mahonia Mahonia Agrifo!ium Fulles persistents 
{.) Pruner Ciruelo Prunus espinosa Molt espinós, defensiu 
{ ) Grosella Groselfa Ribes Ribus Bon abric, ideal i molt recomanable 
(.) SaUc Sa uco Sambucus Ideal 
{.) Server Serbal Sorbus Ideal 

Tuia de Xina !d. català Tuia orient. Molt bon abric, els ocells el busquen 
Viburn Viburno Viburnum !d. Tuia de Xina 
Heura Hiedra Serveix per' a sota dels balcons en !!ocs 

on hom no dispoX! de jardi 
Dulcamara Dulcamara ld. heura. 
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aquest procediment hom pot anar 
augmentant ta densitat de la vegeta· 
ció. 

El temps següent: hom pot anar re· 
petint la poda cada 4 o 5 anys. 

El filat de protecció. 
Els nius que hom trobi, pot pro te· 
gir-los amb un filat metàl.!;c de 
forma cònica. 

, Caracteristiques: 
. amplada dels forats del filat: mí· 

nim 41 mil.límetres. 
. alçada sobre terra: 80 crns. 
. diàme1re a la base: 60 cms. 
Forma de cof.locar·lo: 

la protecció cònica es fixa sòlida· 
ment a 4 pals. 
els 4 pals s'han de clavar profun· 
dament a terra. 

tegir les altres bèsties. Ara en parla· 
rem;. 

/ 

En primer lloc, quins sòn els.depre· 
dadOrs habituals dels nius ) distin· 
gim·ne tres tipus: 

Els mamifers carnivors: guineu. 
tuixó, gat mesquer, mustela, turó, 
fusina. marta, ermini..., no deixen 
n'lai cap ou ni cap covada que PU· 
guin abastar. 

Els ocells de presa; àligues, fai· 
cons, xoriguers, esparvers, etc ... , 
que són mfs perillosos per als 
ocells ja desenvolupats que per als 
nius. 

Les garses ¡ gaigs, destructors im· 
placables dels nius de tota mena; 
com aquests, també les gralles, les 
graules, els corbs i fam Oia .. 

turnes, silencioses, fugisseres ... 
poc s'hi Pot fer; hom s·acontent¡ 
rà amb privar-los l'accés als nius 
tapadores còniques, filferro pun 
xegut voltant el tronc, llates d 
llautó a! tronc de l'arbre que su 
porta et niu, etc. 
Els ocells de presa són cada di; 
més rars al nostre pais i per aixè 
va! la pena de deixar-los tranquil~ 
malgrat les petites destrosses quE 
puguin fer: hom corre el risc de 
veure'ls desaparèixer i això és 
molt important que no succeeixi. 
la familia dels corbs (gralles, 
graules ... ). incloses les garses i els 
gaigs són els pitjors enemics dels 
nius, enemics contra els quals hom 
pot lluitar.. 

I ara en parlarem tot seguit: 
l>LANTAC:io 

3. Defensa contra les garses, gaigs i al· 
tres còrvids: 

Per aquest procediment hom prote· 
geix dels ocells de presa els nius de les 
aloses, titelles, cotxes, etc. 

Protecció del niu contra les biJsúes ca· 
çadores 

Cal tenir molt present que les bèsti· 
es caçadores contribueixen a mantenir 
l'equilibri biològic de cada regió: per 
això, matar-les cegament i destruir·les 
en forma massiva és un disbarat. D'al· 
tra banda, els caçadors ja solen elimi· 
nar·ne una bona quantitat i per aques· 
ta· raó no es multipliquen excessiva· 
ment. 

·Ara bé, pot succeir en algun lloc 
que, per les raons que siguin, les bèsti· 
es carni vores creixin en una proporció 
exagerada i siguin un perill per a la 
continuació de les altres espècies: en 
aquest cas, és plenament justificada 
una acció de destrucció per tal de pro· 

2. Com evitar que aquests depredadors 
desfacin les niuades ? 

Ets marnifers són molt diflcils de 
controlar i de vigilar: bèsties noc-

La millor defensa· és l'atac i per 
aquesta raó començarem a defensar 
els nius de tots els petits ocells ata· 
cant els de les garses, gaigs, etc.: 

a) On trobar els nius: 

Les garses niuen en pollancres, 
plàtans i altres arbres de fulla 
ampla i brancatge espès; hi fan,¡ 
niu a la part més alta. 
Els gaigs niuen als roures, a l'en
forcadura de les branques que 
surten del tronc. 
Els corbs niuen a les roques, en 
llocs d'alçada. 
I també Jes gralles i graules, que 
fan els nius en colònia en pedre· 
res, roques de muntanya, campa
nars, torres i, ocasionalment, en 
arbres. 

b) Pla d'actuació: 

Tots aquests ocells solen aprofi· 
tar a cada estació els nius que 
van fer-se per a les passades; ens 
aprofitarem d'aquesta pista per a 
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traçar el pla de treball que serà: 
. Primer: a !'hivern, quan els ar· 

bres no tenen fuHa, buscar 
aquells que tenen nius d'estaü 
ons passades i marcar-los amb un 
senyal {taca de pintura blanca. 
per exemple) que permeti de re· 
conèixer·los més endavant. 

. Simult.imiament, prendre nota en· • 
un plànol de la situació dels ar· 
bres que hom ha marcat 

_ Segon: A l'època de la cria 
(abril-maig), ajudant-se amb el 
plànol, visitar tots aquells arbres 
en què hom havia observat vells 
nius i comprovar si són habitats 
actualment . 

. Tercer: desfer tots els nius en 
què hi ha cria o ous; per a això 
hom s'ajudarà amb: 
. un pal llarg i dret per a tombar 

els nius, 
. una escala de corda per a pujar 

als arbres 
. una serra per a fer caure les 

branques que suporten el niu, 
si el niu no es pot abastar. 

* 
NIUS ARTIFICIALS 

Objectius i mitjans 

Objectiu: 
. Proporcionar nius acabats per a 

certes espècies d'ocells. 
. Col.locar·los en J!ocs des d'on pu· 

gui protegir les collites i des d'on 
hom els pugui observar. 

Mitjans: 
. Fabricar ni• s sòlids de les mides 

precíses. 
. CoUocar·!os ~úlitlament i amb l'o· 

rientació convenient. 
. Protegír·los contra els animals de 

presa: gats, musteles, etc. 

Tipus de nius 

Nius improvisats: 
Un pot de conserves, un bidó, etc. 
lligat a un clau posat en una paret, 
fora de l'abast dels gats. 
Un gerro de flors d'uns 15 cms. de 
diàmetre, foradat per la base i 
adossat a una paret per la base 
més ampla. 

Nius bústia: 
Tallar en una plan~a d'un gruix de 
2 cms. com a miním les peces que 
són indicades en el dibuix. 

Talla 

Indicacions: 
Per a clavar·IO, calen puntes d'acer 
de 6 cms. com a mínim, 
la base ha d'anar encaixada entre 
les planxes laterals i les del davant 
i del Oarrera. 
El forat d'entrada al niu ha d'ésser 
una mica mclinat cap a terra per a 
fac<litar l'j>ccés 1 evita< l'entrada 
de la pluja. 

El U1stó de supon ha d'ésser de 
fusta molt dura i a que tot el niu hi 
aniril travat, ia. sigui amb un en· 
caix de fusta, ja amb un pern i la 
femella corresponent . 

. Cal envernissar o protegir la fusta 
per a evitar la putre.facció. 

Nius leu amb una soca: 
Fabricació: 

Buidar un tronc de vern, bedoll o 
avet guardant !'escorça íla millor 
eina serà un enformador recte o 
corbat). 
Fer un forat d'entrada corn el del 
niu·bústia i rebaixar la part del 
tronc que ha d'ajustar·se amb el 
llistó suport per a evitar que hi en· 
tri aigua per filtració. 
El sostre i el llistó de suport pel 
mateix sistema del niu-bústia. 

Mides a utilitzar; cal triar una de les 
mides següents {en mm.) 

A A' 8 e o 
Amplada de la concavitat sota el sostre 60 60 90 90 90 
Entre el sostre i el forat d'entrada. 50 50 60 60 60 
Diilmetre del forat d'entrada 32 27 47 60 85 
Alçada total 232 232 336 420 420 
Diàmetre de la cavitat en el lloc més 

ample 90 90 120 180 180 
Gruix de Ja base .. 60 60 70 70 70 
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les talles corresponen als ocells se
güents: 

Ta!la A: mallerengues. colltort. 
picasoques. papamosques ne\)re. 
raspinell, picot petit i pardal. 
Talla A': mallerengues (sempre 
que hom temi la invasió dels par
dals). 
Talla 8: estornell i pico¡_ 
Talla C: puput i picot verd 

. Talla D: mussol, gralla, xoringuer, 
picot negre. tudó. 

Important: recordar de protegir la 
fusta contra e! temps utilitzant un 
òxid de carboni o semblant. 

Nius especials: 

. Per a orenetes: agafar-ne de l'esta· 
ció anterior a Ja tardor i fer-ne d'i
guals en ciment per a col.locar-los 
en !!ocs on hi ha a,l.lres nius. 

. Per a falziots: reproduint forats en 
murs. en llocs alts. 
Per a ocells casolans: barrets de 
palla vells situats en posició ir,ver
tida, sigui clavats al sostre o a una 
branca. 

Col. locació dels nius 

On? 
. Els nius-bústia i els de soca models 
Ai A': 
. en jardins. parcs i bO$COS 
. en arbres o perxes especials 
. entre 2 i 4 metres d'alçada. 
Els nius de soca model 8: 
. en parcs tranquils i boscos espes-

'"' . situats en arbres 
. a una alçada entre 4 i 6 metres. 
Els nius de soca models Ci O: 

en els boscos més salvatges 
. situats en els arbres 
. a una alçada minima de 7 metres 

Ouan 7 
De la tardor al començament de la 
primavera. 
Data límit: els començaments d'a· 
bri!, encara que !'ideal és que esti· 
guin situats a finals de febrer. 

Com l 

E! forat d'entrada: 
. orientat cap a I'Est·Sudest 
. una mica inclinat cap a terra, 

mai cap a! cet! 
la fixació: 
. s'ha de fixar molt sòlidament 

amb puntes llargues 
també es pot fer amb ganxos o 
amb una anella metàUica si el 
lloc és poc exposat a! veht. 

Pro recció dels nius 

Perquè els animals de presa no arri· 
bin fàcilment a! niu, ca! situar-lo a una 
alçada d'uns 5 metres i posar. a! vol· 
tant del tronc o perxa que el suporta. 
una planxa de zinc a 1 metre de terra: 

d'altra forma no serviria de res: 
Aquesta planxa ha d'ésser de for 
cill'ndrica i d'una llargada d'uns 
cm s. 
Es pot tallar d'una sola peça en 
rotllo. 

També es pot voltar el vonc ar 
una anella de filferro arr¡ti·punxes *, .. ,<- ... ~ 

;' ~ 
PLANS DE NIUS I MENJADORES 

....;; 
\ ,, 

Donem plans de ftius artificials i. 
menjadores per a l'atimentacfh hiverr 
dels ocells que s'ajusten al q~-e hem t 
anteriorment. 

En aquestes petit~; ~ctivitats ¡ 

protecció de !a natura Cal saber veur 
hi una e$Cola d'homes responsables ( 
l'acabament del món: 

En primer lloc, perquè són acti~ 
tats en què efectivament es plante 
el problema de protegir d'una fo. 
ma efectiva una part de la natu! 
que ens envolta. 

NIV J)'01<E.NéTA (2-'PlACI:S) 
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En segon lloc perquè això no es pot 

dur a H.>1me sense estudiar els pro

blemes que planteja !'empresa i sen· 

se conêi:>;er les petites tCcniques ma· 

nuals que resolen aquests proble· 

mes. 
En tercer lloc, perquè són <lctivitats 

que duen molt senzillament a refie· 

xions directes sobre la problemàtl· 

ca, que tenen plantejada tots els ho· 

mes a escala comuna i i en conse· 

qüência, personal), de dominar, uti

litzar i transformar la natura. 

Cal, doncs, en plantejar-se aquestes 

activitats, recórrer els tres temps de to· 

ta activitat educadora: 

1. Planteig i elecció de l'activitat com 

a solució d'un problema real i com 

a centre d'interès. 
2. Aprenentatge de les tècniques ne

cessàries i realització de l'empresa. 

3. Reflexió sobre la realització, sobre 

la forma com s'ha acabat i sobre les 

tmplicaclom Que té en el món i les 

postures personals Que se'n despre· 

nen. 

* 

FOTOGRAFIAR ELS OCELLS 

Material 

Uns prismàtics per a entrenar-se a 

seguir els moviments dels ocells a 
distància i triar les posicions més 

clares per a fotografiar. 

Una màquina fotogràfica, és clar. 

Un equipament per a la màquina: 

un tripode per a fixar la màquina 

a terra 
. un cargol de tripode subjectat a 

una anella graduable per a fixar la 

mMiuina a una branca 

. un para-sol és convenient de vega· 

d" 
un disparador a distància prou 

llarg: per encàrrec en podeu acon· 

seguir de tants metres com calgui; 

uns 10 metres és el més apropiat, 

encara que moltes vegades n'hi ha 

prou amb uns 5 metres 

. un joc de lents d'aproximació de 

les que, collades a l'objectiu de la 

cambra, permeten de fer fotogra· 

fies a una distancia des d'un metre 

fins a 15 cms.; cada marca de mà· 

Quines té les seves pròpies, però és 

més barat de demanar-les fetes ex

Pnls 
. de vegades, cal un petit paraigua 

per a la màquina. 
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Una cinta mètrica: necessària per a 

calcular la distància de l'objectiu de 

la cambra al lloc on hom espera l'o

cell (!es lents d'aproximació dema

nen distàncies molt precises). 

Un mirall, minim 20x20 cm., ja 

veureu per a què. 

Els ocells que corren per terra 

a) Aprofitant la cantonada d'una casa: 

a un dels costats de la cantonada 

hom hi posa: 

. un reclam per a l'ocell que inte· 

ressa fotografiar (menjar, un 

company engabiat, etc.) 

la màquina fotogrilfica prepara· 

da, enfocant una certa àrea del 

terra que hom marca amb unes 

pedretes de forma tal que, quan 

l'ocell és dins l'àrea, la cambra 

l'enfoca; 
A l'altre costat s'esta el fotògraf 

que té !'extrem del disparador a 

distància connectat a la màquina. 

. Just a !'angle, hom posa el mirall 

de manera que el fotògraf pugui 

veure la cambra i l'àrea que enfo· 

ca; (mireu el dibuix). 
lnstal.lació de la màquina: 

. muntada sobre el tri pode 

amb les lents d'aproximació o 

sense, depen de !a qistància a 
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A l'estiu les orenetes 

teulades, prop de tes finestres altes, i 
s'estan llargues estones "enraonant" 
penjades als fils de !'electricitat, sovint 
prop de les firiestres tambê. 

Les finestres, doocst seran una bona 
plataforma per a !a màquina. 

A l'hivern, els ocellets 

Molts ocel! ets vênen ·a menjar a l'hi
vern -especialment en !!ocs de neu
allò que hom els ofereix (veure les fit· 
xes; "Ocells VI; Alimentació hivernal" 
i "Ocells VI!: Plans de nius i menjado
res"). 

Heus aquí tambê una bona ocasió 
per a fotografiar-los: 

Si el menjar està a terra, pel sistema 
exposat en aquesta mateixa fitxa. 
Si e! menjar està en una menjadora 
elevada, seguint el sistema de foto-
grafia de nius. ' 
Si el menjar està penjat en un arbre 
(llard), pel mateix sistema dels nius. 

Per als rics 

Si algú té 25.000 pts., pot comprar 
algun model de màquina fotogràfica 
reflex d'objectiu canviable i posar·hi 
un teleobjectiu. 

o aprenent a volar que no pas tots api~; 
!otats i amagant-se de la nostra presèn
cia. A l'estiu, les orenetes niuen sota les 

Es molt més còmode i té més possi
bilitats, però ... no és !'únic mitjà; això 
és el que volia demostrar aquesta fitxa. 
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Per a reconèixer sense error els ocel:s de presa i llurs <ire-

es de niddicac1ó 
"Guia del campo de las aves de Europa" Peterson. Ed. 

Omega 
"Natura-l! al vent" J.mc. Franck Ed Hogar del Libro. 

"Guide pour fa protection des oiseaux". Magaud d'Au

busson_ 

Per a reconèixer els arbres i arbnssons de què hom parla 

en aquesta !1txa· 
"Guia per a conèixer els arbres" F Masclans_ C.E.C. 

"Guia per a conèixer els arbusts i les lianes". F. Masclans 

C.E.C . 
"Natura-!: Primeres descobertes" J. mc. Franck. Ed. 

Hogar del libro. 
En aquest últim llibre també trobareu la identificació 

dels mam llers carnivorsque hi ha al nostre pals . 

"Protectwn des 01seaux". Magaud d'Aubusson. A dema

nar a Ligue pour la Protection des oiseaux, 129 Boule

vard St. Germain. Paris-VI 
"Natura 11: al venti''. Ed. Hogar dellibro_ 
"le lamiiíer de la nature" G. Anscieau Les Presses dï

lle-de-France. 

"Guia de campo de las aves de España y de Europa". Pe

terson. Per a identificar els ocells. 
''Natura-li: al vent!'', suggeriments a propòsit dels ocells 

de Catalunya, 
El quadre adjunt que us ajudarà a localitzar els ocells 

més corrents i llurs nius . 

Adap1ació d'una F .T. dels Joulottes 
Joaquim Franc i Roser Batllori 
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