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Aquestes són les 
ubicacions dels 320 
nius registrats a 
Paiporta.

Si vols accedir al 
plànol, o més 
informació de les 
oronetes, pots 
trobar-la a la 
plana web:
paiporta.es/oronetes

o escanejant el codi 
QR 

Verda



L’Ajuntament de Paiporta a través de la Regidoria 
d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat ha encetat 
una  campanya de sensibilització i protecció de nius 
d’oronetes.

S’ha realitzat un inventari i geolocalització dels nius 
existents en la zona urbana de Paiporta durant els 
primers mesos de 2021, inventari que anirem 
actualitzant cada temporada per conèixer l’evolució de 
les poblacions d’oronetes en el nostre poble.

L'oroneta cuablanca o oronell (Delichon urbicum) és una 
espècie d'oronetes que nidifica en les construccions 
humanes, per la qual cosa és molt comuna l'aparició de 
nius adossats a cases i edificis, ponts, o preses. Aprofiten 
cornises, cables o relleus on agarrar-se i llocs protegits 
de les inclemències meteorològiques per a fixar els seus 
nius, construïts a base de boletes de fang.

La major part de la població és migratòria i és fàcil 
veure'ls amb la pujada de les temperatures, que 
afavoreix l'aparició de les seues preses preferides: 
mosques, mosquits i pugons. Amb l'arribada del fred, les 
oronetes cuablanca solen tornar sempre al mateix lloc 
per a criar.

Cada individu pesa de mitjana 18 grams i consumeix 
5,87 g d'insectes al dia. Això implica que cada niu 
requereix 3,5 kg d'insectes per a mantenir a tota la 
família al llarg de la seua estada a la nostra casa. Per 
tant, l'existència de colònies d'oronetes cuablanca a les 
ciutats suposa una importantíssima disminució de la 
població de mosques, mosquits, àfits i altres xicotets 
insectes voladors.

Oronetes
a un niu 
de Paiporta

Què faig si tinc un niu d'oronetes 
cuablanca al meu balcó i els 
excrements cauen en un lloc molest?
Pots instal·lar una safata a mig metre per davall del niu 
que arreplegue els excrements fins que acaben la cria. 
L'Ajuntament de Paiporta posa a la disposició del 
veïnat, de manera gratuïta, safates per a evitar aquest 
tipus de molèsties, que es poden arreplegar a la casa 
consistorial.

Què faig si trobe una oroneta 
cuablanca, una oroneta o un falciot 
en el sòl?
És un dels pocs casos en els quals cal agafar l'ocell. Si 
l'ocell està sa i és prou adult, bastarà amb alçar-lo del 
sòl en el palmell de la mà i eixirà volant (Mai cal 
tirar-los a l'aire).

En cas de no eixir volant per ells mateixos, cal telefonar 
immediatament al centre de recuperació de fauna 
salvatge del Saler 96 386 80 25 i seguir les seues 
indicacions. No se'ls ha de donar menjar ni fer-los 
beure.

Les oronetes 
i falciots són ocells 
protegits per la llei. 
Està prohibida la 
destrucció dels seus 
nius o hàbitats de 
cria, així com la 
retenció i captura en 
viu, la destrucció, 
recol·lecció i retenció 
dels seus nius, de les 
seues cries o dels 
seus ous.

Com participar :
Podeu enviar fotografies o videos de nius d’oronetes i la 
seua localització a Paiporta al correu electrònic :
mediambient@paiporta.es 


