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Cens i control de caixes niu 2020-21; entre el Glòria i la pandèmia  
 
El passat dissabte 23 de gener, com ja resulta habitual des de fa anys, s'ha procedit a 
efectuar el control,   neteja i reparació de les caixes niu instal·lades a Esplugues durant 
la tardor de 2016 gràcies al suport popular en forma de campanya d'apadrinament. 
L'equip ha estat format per el Mariano Sanabria, la Estefania Zafra, la Glòria Martín, 
Jordi Perez, Ada Drame i Jordi Mateu.   
Aquest ha estat un control atípic, tant per les mesures de precaució imposades per la 
Covid com pel fet de que es produïa després del pas de dues tempestes amb nom 
propi -Gloria i Filomena- i del confinament dut a terme a causa de la pandèmia, 
coincidint amb els mesos mes sensibles per a l'activitat reproductora de la majoria 
d'espècies animals. Entre elles, les aus.   
  

                                      
          
De les 45 caixes instal·lades inicialment fa cinc anys, segueixen operatives 37 de les 
qual s'han pogut controlar a la present campanya un total de 35, ja que no s'ha pogut 
accedir al camp de futbol del Salt del Pi (caixa número 1933) en estar tancades les 
instal·lacions, ni tampoc a la número 1676 (jardins de l'edifici Simbol) ja que la branca 
de pi pinyer on estava va resultar malmesa pel Glòria, i la brigada municipal que la va 
retirar va optar per col·locar la caixa en un punt inaccessible en el mateix arbre. 
Les altres vuit caixes que falten sobre el cens inicial han desaparegut per causes 
diverses (robatori, vandalisme, caiguda d'arbre, o causes desconegudes).  A destacar la 
re col·locació de la caixa 1619, caiguda a causa del Glòria (vuit dies tan sols després de 
ser col·locada!), que es va poder recuperar gràcies a la ràpida actuació de la Glòria 
Martín que la ha custodiat fins a poder-la posar de nou.  
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Tot i els evidents estralls causats per la 
tempesta Glòria, i que en alguns casos 
han comportat la no ocupació del niu 
per pèrdua de massa arbòria (com ha 
succeït a la caixa 1707, que no ha estat 
ocupada enguany segurament per la 
pèrdua dels grans pins que hi havia al 
monument d'Esplugues al Baix 
Llobregat), la pràctica totalitat de caixes 
han suportat en bones condicions 
l'embat de la tempesta.      
 

El Glòria va causar estralls en l'arbrat d'Esplugues 

 
Els efectes del confinament: Increment d'ocupació del 63% respecte a 2019, i menys   
plàstic als nius. 

Com a fet mes significatiu cal constatar un 
increment exponencial en el nombre de caixes 
ocupades, que creix pràcticament un 63% amb 
respecte a la temporada de cria de 2019, 
passant de les 8 a les 13 caixes ocupades. Val a 
dir que en cap cas s'han detectat ous no 
eclosionats o polls morts, la qual cosa ens fa 
pensar que en tots els casos la producció de 
una o mes pollades ha estat amb èxit. També 
hem constatat un increment dels casos en que 
s'ha ocupat la caixa, però sense completar per 
un motiu o altre la construcció del niu. Aquests 
"intents" poden respondre a variables 
diverses, com ara inexperiència dels 
reproductors, molèsties puntuals o presencia 
de depredadors (garses, gats, etz...).   
 
 

Intent fallit de nidificació de Pardal xarrec (Passer montanus). 
 

Creiem que l'augment de l'èxit reproductor està estretament lligat al confinament 
estricte que a causa de la Covid es va dur a terme entre el mes de març i primers de 
juny, mesos crítics en el cicle reproductiu de les aus, en proporcionar mes tranquil·litat 
de la habitual.  
També hem constatat una menor presencia de materials d'origen humà en la 
composició dels nius, especialment papers de cel·lofana, que en anys anteriors. 
Pensem que aquest factor també va lligat al confinament.  
 
Mallerengues i pardals, els grans beneficiaris de les caixes niu. 
Com era d'esperar des dels inicis de la campanya, ja fa 5 anys, el major nombre 
d'ocupacions es a càrrec de diverses espècies de mallerengues (Mallerenga carbonera -
Parus major; Mallerenga blava -Cyanistes caeruleus; i Mallerenga emplomallada -
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Lophophanes cristatus), insectívors fonamentals en el control de plagues com la de la 
processionària del pi, i pardals.  
 
Mallerenga carbonera 
depredant un niu de 
Processionària del pi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
l'escàs pardal xarrec (Passer montanus), molt mes vinculat als espais arbrats que el 
Pardal comú (Passer domesticus), i que com aquest darrer es un gran consumidor de 
llavors -una activitat que controla eficaçment la proliferació d'herbes en els vorals i 
escocells dels carrers- alhora que consumidor d'insectes en època de reproducció.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En els darrers 10 anys la població de pardals ha sofert una disminució del 21% a l'estat 
espanyol, segons dades del "Programa de Seguimiento de Aves Comunes en 
Primavera" de SEO/BirdLife.  Es a dir, en una dècada la població ha disminuït en 30 
milions d'exemplars. Bona part d'aquesta disminució és deguda a l'ús de pesticides, 
entre ell el Glyfosfat emprat per a combatre les males herbes en el medi urbà i 
periurbà, que incideix directament en la població de pardals, en ser aus estretament 
lligades al medi urbà.  
 
 
 

El Pardal xarrec (Passer montanus) està incrementant força la població a Esplugues gracies a les 
caixes niu. 
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Altres amenaces per aquests ocells son la proliferació d'especies invasores com la 
Cotorra de pit gris argentina (Myopsitta monachus) que en devora els ous i/o els 
pollets, i que competeix per l'aliment, i la proliferació de depredadors introduïts en el 
medi urbà. El mes important de tots el Gat domèstic (Felis catus), que en alguns nuclis 
urbans assoleix densitats insuportables per a les poblacions de potencials preses -entre 
ells els petits ocells- sobre les quals depreda, tant en adults com polls en fase de 
dispersió del niu.        
 
Altres ocupants. 

En tres casos hem constatat la presencia de nuclis de 
Vespa paperera europea (Polistes dominula) que 
aprofitan les caixes per a la hivernada, i en una ocasió 
una colònia de Formiga vermella de la fusta (Formica 
rufa) també hivernant. Tot plegat posa de manifest la 
importància de la instal·lació dels anomenats "hotels 
per a insectes", que proporcionen aixopluc a 
invertebrats tan importants per al manteniment de la 
biodiversitat urbana.  
També en una caixa (que havia estat ocupada per 
mallerengues durant la present temporada) vam 
descobrir un Dragonet (Tarentola mauritanica) juvenil 
realitzant la seva primera hibernació. Els dragonets son 
rèptils cada cop mes escassos, protegits estrictament 
per la llei, que solen habitar en edificis vells (les noves 
construccions son poc amigables amb la biodiversitat) i 
que tenen un paper molt destacat en el control de 
plagues com la del mosquit tigre, en ser grans 
devoradors d'insectes. 

 
Parc de Can Vidalet       
Per últim, destacar que de les set caixes existents al Parc de Can Vidalet cinc han estat 
ocupades durant la passada temporada de cria, mentre que l'any anterior ho va estar 
només una.  
Tot i que la construcció durant 2019 d'un centre comercial en la proximitat del parc va 
tenir segurament efectes negatius en la ocupació dels nius, considerem que 

Dragonet hivernant en una caixa niu  
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l'espectacular increment d'ocupació enguany està vinculat tant a la finalització de les 
obres com als efectes del confinament de la primavera de 2020. Una mostra evident 
de que quan la pressió humana afluixa la Natura recupera posicions ràpidament.    
Cal agrair les tasques de manteniment de les caixes nius instal·lades al Parc de Can 
Vidalet que ve efectuant la AMB, tot mantenint-les en unes condicions optimes de 
conservació, i dotant-les de un codi de registre propi.   
 
Conclusions  
Constatem en primer lloc la consolidació, després de cinc anys, del projecte i la 
necessitat de ampliar l'àrea de difusió, que ara abarca només alguns sectors de la 
Plana, el Centre, Can Clota i Can Vidalet, però que no ha pogut estendre's cap a sectors 
molt interessants des del punt de vista ornitològic, com ara Finestrelles, la Mallola, o 
Ciutat Diagonal. Esperem que en el futur sigui possible, i encoratgem als veïns 
d'aquests barris interessats a col·laborar a contactar amb nosaltres. 
 

Esplugues de Llobregat, 31 de gener de 2021       
 
         

 


