
Dades bàsiques

Localització i descripció del niu

Activitat detectada al niu cada dia d’observació

Síntesis de les observacions (omplir desprès de la darrera observació)

Niu: ______________________________________________     Any: __________          Activitat:     n No    n Sí

Espècie: ____________________________________________________________            n 1a posta     n 2a posta     n 3a posta

Lloc/adreça:

Coordenades:

És casa teva? n Sí n No 
Tipus de niu n Natural n Artificial

Data col·locació (si artificial):        

Emplaçament:

n  Edifici o habitatge
n  Poste/Pal o plataforma
n  Cavitat en arbre viu
n  Cavitat en arbre mort
n  Branca/tronc d’arbre viu
n  Branca/tronc d’arbre mort
n  Arbust

n  Liana (vinya, heura)
n  Canyís/boga
n  Penya-segat o roca
n  Mur/talús
n  Al terra
n  A vegetació flotant
n  Altres  

n  Èxit (algun pollet ha envolat)
n  Fracàs: niu abandonat (amb ous)
n  Fracàs: niu abandonat (tots els pollets morts)
n  Fracàs: niu depredat

n  Fracàs: niu desaparegut/destruït (físicament)
n  Fracàs: niu parasitat (per cucut o cucut reial)
n  Fracàs: altres causes
n  Desconegut

Orientació: n N n NE n E n SE 
(cavitat) n S n SW n W n NW

Altura (distància al terra en m):

Visita/Observació

Nº Data Hora

1 /

2 /

3 /

4 /

5 /

6 /

7 /

8 /

9 /

10 /

Sumari activitat observada

Primera data Darrera data

Construcció niu: / /

Ous: / /

Pollets vius: / /

Envol/volanders: / /

Informació addicional (optatiu)

Nº d'ous (posta):

Nº Pollets nascuts:

Nº Pollets envolats:

Data de la posta: /

Data de l’eclosió: /

Nombres

Ous Pollets
vius

Pollets
morts Volanders

Activitat (escull una opció)

Constr. Ous Pollets
vius

Envol/
Volanders

Altres

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

Resultat de la cria Data de referència: /

Si us plau entra les dades online a www.nius.cat               

FITXA NIU
Utilitza una fitxa per cada niu diferent i per a cada 

intent de cria diferent (segones postes, reposició, etc). 
Les instruccions són al darrera.

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

OBSERVACIONS: __________________________________________________________________________________________________________

http://www.nius.cat
http://www.nius.cat


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

DADES BÀSIQUES 
Niu. Indica el nom o número que identifiqui el niu. Any. 
Indica l’any en què fas les observacions. Activitat. In-
dica si el niu ha estat actiu o no i, en cas afirmatiu, 
indica si ho saps de quina posta es tracta. Espècie. 
Indica quina espècie ocupa el niu. Si el niu està parasi-
tat per cucut, cal fer una fitxa pel cucut i una altra per 
a l’espècie parasitada.

LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL NIU
Lloc/adreça. Indica l’adreça de la casa o edifici on 
és el niu o el nom del lloc. Coordenades. Indica les 
coordenades del lloc exacte on està el niu o alguna 
referència que et permeti localitzar-lo. És casa teva? 
En el cas de nius en cases o vivendes, indica si és casa 
teva. Tipus de niu. Indica si el niu és natural o artificial. 
Data de col·locació. Si es tracta d’un niu artificial in-
dica, si ho saps, la data en què es va posar o instal·lar. 
Emplaçament. Indica on està situat el niu (escull una 
de les opcions). Orientació (cavitat). En cas de nius 
en caixes-nius o cavitats indica l’orientació del forat. 
Altura (distància al terra en m). Indica la distància 
vertical al terra en metres.

ACTIVITAT DETECTADA AL NIU 
CADA DIA D’OBSERVACIÓ
Data. Indica la data. Hora (optatiu). Indica l’hora. Nom-
bres (optatiu). Indica el nombre d’ous, pollets o volan-
ders que hi ha al niu. Activitat observada. Tria només 
una de les següents opcions (sempre escull la més 
avançada; per exemple si hi ha ous i pollets vius escull 
pollets vius): 

•	 Construcció. Veus els pares construint el niu o el 
niu a mig fer.

•	 Ous. Hi ha ous al niu. Selecciona l’opció “pollets 
vius” si ja ha eclosionat algun ou. Si veus la fe-
mella al niu però no estàs segur que hi ha ous 
(podria tractar-se de pollets petits) selecciona 
l’opció “altres”.

•	 Pollets vius. Veus els pollets o els pares portant 
menjar al niu. No seleccionis aquesta opció si 
veus algun dels pares amb menjar al bec però no 
observes que alimenten els pollets al niu o si tots 
els pollets són morts.

•	 Volanders. Veus l’envol dels pollets o volanders 
(pollets encara cua-curts) a menys de 5m del niu.

•	 Altres. Escull aquesta opció si no pots optar per 
cap de les altres. Per exemple, perquè el niu està 
acabat de fer però encara està buit, el niu està 
destruït o els pollets són tots morts, o veus que hi 
ha una adult al niu però no saps si hi ha pollets 
o ous. 

SÍNTESIS DE LES OBSERVACIONS EFECTUADES
Sumari activitat observada. Indica la data del primer 
i darrer cop en què has observat cadascuna de les ac-
tivitats. Informació addicional (optatiu). Indica, si ho 

saps, la mida de la posta (cal garantir que la posta és 
completa, és a dir, que la femella ja acabat de pondre 
tots els ous), el nombre de pollets nascuts i el nombre 
de pollets envolats. També, si pots, la data de la posta i 
la d’eclosió. Data de referència. Si la cria no ha tingut 
èxit, indica la data en què t’adones per primer cop que 
la cria ha fracassat (per exemple, la data en què trobes 
el niu abandonat o els pollets morts). En la resta de 
casos (és a dir, si la cria ha estat un èxit o no saps si ho 
ha estat o no) indica la data en que vas fer la darrera 
observació del niu. Resultat de la cria. Selecciona una 
de les següents opcions:
•	 Èxit (algun pollet ha envolat). Per concloure que 

un determinat intent de cria ha estat exitòs cal con-
firmar que almenys un pollet ha envolat. 

•	 Fracàs: niu abandonat (amb ous). No sempre és 
fàcil saber si un niu ha esta abandonat pels pares o 
no. Com a norma general, espera’t dues setmanes 
des de la data en què creus que haurien d’haver 
eclosionat per concloure definitivament que el niu 
ha estat abandonat. 

•	 Fracàs: niu abandonat (tots els pollets morts). Fi-
xa’t que mentre hi hagi un pollet viu no es pot con-
siderar que la posta ha fracassat.

•	 Fracàs: niu depredat. Si trobes el niu buit, i sovint 
amb l’estructura malmesa, quan encara havia de 
tenir ous o pollets petits és senyal que ha estat de-
predat. 

•	 Fracàs: niu desaparegut/destruït (físicament). 
La depredació d’un niu també el pot destruir física-
ment. Si està trencat però no saps segur si ha estat 
depredat o no, inclou-lo en aquesta categoria. 

•	 Fracàs: niu parasitat (per cucut o cucut reial). 
Quan es troba un niu parasitat, és important tenir 
en compte que la informació sobre el nombre d’ous 
o pollets i l’èxit o no de la cria fa referència a l’es-
pècie parasitada (és a dir, l’hoste). Per tant, els ous 
i pollets del paràsit no s’han de comptabilitzar. Per 
informar sobre la cria de l’espècie paràsita, és a dir 
el cucut o cucut reial, cal omplir una fitxa a part 
amb les dades relatives a aquesta espècie però tot 
indicant que es tracta del mateix niu. 

•	 Fracàs: altres causes. Opta per aquesta opció si 
la posta ha fracassat (és a dir, no ha envolat cap 
pollet) per qualsevol altre raó a les exposades an-
teriorment. 

•	 Desconegut. Escull aquesta opció si desconeixes 
si la cria a tingut èxit o no. 

Si us plau entra les dades online a www.nius.cat. 
És molt fàcil! A més de les dades bàsiques i de 
localització/descripció del niu, només cal entrar 
la síntesis de l’activiat detectada. Participant a 
Nius aportaràs informació molt valuosa per a la 
ciència mentre aprens sobre els ocells i millores 
les teves aptituds com a observador de la natura. 
  

www.nius.cat
Institut Català d’Ornitologia

INSTRUCCIONS

http://www.nius.cat
http://www.nius.cat
http://www.nius.cat

