Seguint els ocells
des d’on neixen
www.nius.cat

La caixa niu del projecte Nius
Kit de construcció
La caixa niu amb valor social, ambiental i científic
• Fabricada pel Centre Especial d’Ocupació per a discapacitats intel·lectuals de la Fundació El Maresme •
• Els guanys es destinen al projecte Nius i la Fundació El Maresme •
• Ideal per a ocells que crien en cavitats cada cop més escasses •
• Ideal per participar en el projecte Nius i iniciar-se en la ciència i l’observació de la natura •
Característiques

Llista de material:

•
•
•
•
•
•

• Fustes (amb els forats dels cargols ja fets):
• 1 base (10 cm x 12 cm x 2 cm)
• 2 laterals i 1 dorsal (26 cm x 14 cm x 2 cm)
• 1 frontal (26 cm x 10 cm x 2 cm)
• 1 sostre (22 cm x 19 cm x 2 cm)
• 16 cargols d’acer per fusta.
• 1 cargol de ganxo d’acer (tanca).
• 1 filferro acerat i plastificat per fixar el ganxo a la caixa.
• 1 ganxo de filferro acerat per penjar la caixa.

Fusta FSC no tractada de 2 cm de gruix.
Fàcil de muntar.
Construcció sòlida.
Acabat net.
Diàmetre forat: 32 mm.
Pes: 1,8 kg.

El kit inclou:
• Instruccions i material de muntatge.
• Fitxa de camp del projecte Nius.
• Pòster projecte Nius amb les espècies nidificants
més comunes (als packs de 2 i 10 caixes niu).
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2. Fixa el filferro plastificat a la caixa passant les puntes pels
forats que hi ha a la part superior dels laterals i enllaçantles a la part interna de la caixa niu tal i com es mostra al
dibuix.
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1. Colla les fustes segons s’indica als dibuixos. Fixa’t que els
laterals tenen quatre forats (la part inferior és on n’hi ha
dos a la mateixa alçada), mentre que la fusta del darrera
en té cinc (la part inferior és on n’hi ha un de sol).
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INSTRUCCIONS DE MUNTATGE
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3. Enllaça el ganxo al filferro plastificat i la caixa niu ja
estarà a punt per penjar.
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Anota les teves observacions de cria a la fitxa de camp que trobaràs junt amb aquestes
instruccions i entra-les online a www.nius.cat.
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INSTRUCCIONS PER PENJAR LA CAIXA NIU
Quan penjar-la?
• És ideal penjar-la durant la tardor/hivern. Si és
penja a principis de primavera o en plena època
de cria les probabilitats que sigui ocupada el
primer any són força més baixes, tot i que s’hi
podrien fer segones postes o postes de reposició.
On?
• A un arbre d’un jardí, parc o bosc que et sigui
fàcil visitar.
Com?
• D’una branca forta, a uns 2-5 m d’alçada i
separada del tronc (per disminuir les probabilitats
de depredació i problemes d’humitat).
• Evita posar-la allà on li toqui molt el vent o enmig
de vegetació molt atapeïda. Va bé, però, que els
ocells tinguin a prop punts on posar-se abans
d’entrar al niu.
• La caixa està dissenyada per a que quedi una
mica inclinada cap endavant un cop està penjada.
Ja està bé deixar-la així! D’aquesta manera estarà
més protegida de la pluja i la humitat.
• Cal evitar que el forat d’entrada quedi encarat en
direcció al vent dominat a la zona o situar-lo de tal
manera que no el puguis observar fàcilment des
de lluny.
Manteniment
• Cal netejar la caixa niu cada tardor per evitar que
s’hi acumuli el material de nidificació. Només cal
que buidis el contingut al terra i donis alguns
copets a la caixa per a que caigui també tot el
polsim que s’hagi pogut acumular al seu interior.
Netejar la caixa niu augmenta la probabilitat
d’ocupació i evita la proliferació de paràsits.
• Si veus que la caixa niu no està en bon estat,
arregla-la o despenja-la. Una caixa niu en mal
estat pot ser una trampa mortal pels ocells que hi
volen criar.

Atenció!
• Vigila que no hi hagi ningú sota la caixa niu
mentre la penges o despenges. Si utilitzes
una perxa, abans de despenjar la caixa niu
assegura’t que està ben fixada al seu ganxo.
• No obris la caixa niu si sents que hi ha pollets,
ja que podrien abandonar el niu abans d’hora.

L’Institut Català d’Ornitologia
www.ornitologia.org

La Fundació El Maresme
www.fundmaresme.com

És una associació que porta prop de 40 anys
dedicada a l’estudi i seguiment dels ocells amb
l’objectiu d’obtenir informació sòlida i imparcial que
contribueixi en les polítiques de conservació de la
biodiversitat.

És una entitat d’iniciativa social sense afany de lucre
que, continuant la trajectòria iniciada ja l’any 1966 com
a associació, promou i impulsa la integració social i
la millora de la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat intel·lectual.

Anota les teves observacions de cria a la fitxa de camp que trobaràs junt amb aquestes
instruccions i entra-les online a www.nius.cat.

