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A finals del mes de maig d’enguany, els 
alumnes de Biologia i Geologia de 1r 
d’ESO B i C ens vam escampar pel poble 
a “caçar” nius d’orenetes. Vam repassar 
(igual com ho van fer els alumnes de 4rt 
de Biologia l’any passat) carrers i façanes, 
mirant balcons i cornises i prenent les 
nostres notes.  
 
Des de fa poc tenim enviades les dades a 
la web http://www.orenetes.cat, i, per tant, 
ara ja es poden consultar. Per fer-ho. 
només heu d’entrar al web i, a l'apartat 
"veure dades", heu de clicar el marcador 
de “Vidreres”.  Us sortirà una etiqueta general on hi ha un resum de les dades i, 
clicant a l’apartat “Localització d’unitats de mostreig”se us desplegarà el plànol de 
Vidreres i veureu que els nius estan col·locats a l'adreça que els toca. 
 
Ja és el segon any que, des de l’institut, fem el seguiment dels nius al poble de 
Vidreres, i, si us fa “tilin” de tafanejar-hi una mica, podreu conèixer-hi l’emplaçament 
exacte de tots els nius no només d’aquest any sinó també de l’any passat (hi ha una 
pestanya a dalt a la dreta que et permet de triar l’any). 
 
El “Projecte Orenetes” és una iniciativa ambiciosa, amb cara i ulls, que vol aconseguir 
fer un cens de l’oreneta cuablanca (que té per nom científic Delichon urbicum) A 
TOTA CATALUNYA ! 
 
És una feina senzilla de fer, perquè resulta que tots els nius d’oreneta dels carrers dels 
pobles i ciutats de Catalunya són d’oreneta cuablanca, de manera que no hi ha perill 
de confondre’ls amb els nius de l’oreneta vulgar de camp (que té de nom científic 
Hirundo rustica), entre altres coses perquè sempre fa els nius en porxos i coberts més 
grans. Quan volen, aquestes dues espècies d’oreneta es poden distingir molt fàcilment, 
ja que l’oreneta de camp és blanca de sota però tota negra de sobre, mentre que 
l’oreneta cuablanca té la part de dalt de la cua de color blanc. I aquest és un detall 
molt fàcil d’observar. 
 
La nostra feina ha consistit, simplement, a omplir un formulari on hi consta la 
localització exacta dels nius (“l’adreça” de les orenetes!, almenys durant l’estiu) i el 
seu estat, fent-hi constar si els nius són ocupats, en construcció o abandonats. 
 
D’aquesta manera, la gent de l’Institut Català d’Ornitologia, que són els que analitzen 
i gestionen les dades recollides per nosaltres, poden conèixer l’estat actual de la 
població d’orenetes a Catalunya i veure la seva evolució al llarg del temps, poden 
conèixer quines són les seves necessitats ecològiques i, cosa tant o més important, 
poden definir mesures per fer que l’espècie no desaparegui de les terres catalanes, 
mesures que poden consistir, fins i tot, a donar directrius de construcció d’edificis. 



 
Estem contents de col·laborar en aquest projecte i del fet que les dades recollides per 
nosaltres estiguin a disposició de tothom que tingui, en aquest planeta on vivim, un 
interès i una curiositat per les orenetes. 
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