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Si observes algun exemplar 
d’òliba en el nucli urbà d’Elx, 
pots registrar les teues 
observacions utilitzant l’App 
dels “Programas de Segui-
miento” de SEOBirdLife 
(https://www.seguimiento-
deaves.org) o la plataforma 
eBird, que pots descarregar 
en el teu mòbil.

Pots demanar ajuda en: 
Centre de Recuperació de

Fauna Silvestre Santa Faç (Alacant)
Partida de Santa Faç s/n

(38º23’18.7’’N0º26’53.6’’W)
centre_santafaz@gva.es

RECOMANACIONS:
- Utilitzar una caixa de cartó o una cistella de transport 
és la millor opció per a mantenir l’animal fins que siga 
arreplegat pel personal del Centre.
- És útil posar damunt de l’animal ferit una tovalla o 
manta perquè estiga tranquil. Tingues precaució amb 
les garres i el bec.
- És preferible que esperes i no dónes menjar o cures 
ferides a l’animal, sense haver parlat prèviament amb 
el personal del Centre.

Ajuda’ns a localitzar
les òlibes urbanes

Què faig si trobe un animal
desorientat, ferit o malalt?

ÒlibaÒlibaÒliba
Au urbanaAu urbanaAu urbana



Òliba
Tyto alba

Dama de la nit

Gran caçadora nocturna

Com els identifiquem?
Dirigim la nostra mirada al cel

Cast. lechuza común
Ingl. barn owl

L’òliba és una rapinyaire nocturna 
d’aspecte esvelt, amb una grandària 
de referència entre un colom i un 
ànec. El plomatge de tons lleonats, 
daurats en el rostre i blanquinosos 
en la part ventral la caracteritzen. 
Sobre el rostre en forma de cor 
destaquen uns intensos ulls negres i 
un bec de color clar.

Les òlibes són excel·lents caçadores, tenen els sentits 
de la vista i de l’oïda extremadament desenvolupats. La 
cara o disc facial actua a manera de receptor del so 
conduint-lo a les oïdes. Açò, juntament amb la seua 
disposició asimètrica, els permet localitzar les preses 
inclús en total foscor.
Els ulls disposats en posició frontal els permeten veure 
en 3D i el coll pot girar 180º a cada costat.
El contorn de les ales és arredonit i la vora externa de les 
plomes lleugerament desfilada, cosa que provoca que el 
seu vol siga totalment silenciós.

El vol de l’òliba és elegant, silenciós i àgil gràcies a 
l’escàs pes de l‘au.
Les òlibes engullen les seues preses senceres, per la 
qual cosa les parts no digeribles necessiten expulsar-les. 
Així que ho fan per la boca en forma d’egagròpiles.
Les òlibes, com la resta de rapinyaires, busquen llocs on 
posar-se i així descansar o dormir. En aquests llocs és 
fàcil que trobem egagròpiles. Si les trobes en el medi 
urbà, és possible que en la zona habite alguna rapinyai-
re, com l’òliba.

Hàbitat
Fauna salvatge molt a prop de nosaltres

L’òliba és una au que s’estén per tota Europa. Les 
residents en Espanya són sedentàries, però a l’hivern 
també ens visiten aus procedents del centre i est del 
continent.
És la rapinyaire nocturna que viu més a prop de l‘ésser 
humà. Habita paisatges oberts, zones humides, àrees 
agrícoles tradicionals i la veiem amb molta freqüència en 
nuclis rurals o en zones suburba-
nes.
No construeixen nius, són caver-
nícoles i aprofiten qualsevol 
cavitat en penyals, vells arbres, 
campanars, torrasses, graners o 
edificis semiderruïts per a nidifi-
car i tenir els seus pollets.

Les òlibes s’alimenten quasi exclusivament de microma-
mífers, com ratolins de camp, rates, ratolins domèstics. 
També consumeix xicotetes aus, alguns insectes i rèptils. 
És un aliat en el camp i les ciutats, ja que controla eficaç-
ment ratolins i insectes.

L’òliba, com la resta de 
rapinyaires, està protegida 
per la legislació actual i 
catalogada com “En Perill“ 
en el Llibre Roig de les aus 
d’Espanya. Les principals 
amenaces que recauen 
sobre l’espècie són els 
canvis en el medi rural i l‘ús 
generalitzat de plaguicides i 
rodenticides i la pèrdua de 
llocs de nidificació. Les 
electrocucions i els atrope-
llaments en carretera també 
minven les seues poblacions

En l’última dècada, la pobla-
ció d‘òliba ha descendit un 
13%, encara que, en alguns 
punts, el descens arriba al 
50%.
És necessari recuperar el 
model tradicional de cultius 
en mosaic i reduir l‘ús de 
plaguicides i rodenticides.
Podem potenciar la presèn-
cia de les òlibes en els 
nostres camps i ciutats 
instal·lant caixes niu o 
proporcionant-los un espai 
dintre de les teulades cober-
tes o qualsevol altre espai de 
les nostres construccions.

Amenaces
Espècie protegida

Protecció
Ens concerneix a tots

Alimentació
Els nostres aliats
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Alimentación
Nuestros aliados

¿Cómo los identificamos?
Dirijimos nuestra mirada al cielo

Hábitat
Fauna salvaje muy cerca de nosotros

Los cernícalos suelen ocupar áreas agrícolas tradicionales y
zonas forestales naturales con roquedos donde se
reproducen. Pero también esta pequeña rapaz ha conseguido
colonizar pueblos y ciudades, como ocurre en el área urbana
de Elche y su Palmeral.

Si prestamos atención y observamos el cielo, los
descubriremos muy cerca.

El tiempo se detiene
cuando observamos al 

cernícalo volar estático, 
agitando las alas 

rápidamente

Alas finas y 
puntiagudas

Cola larga
y estrecha

Busca activamente a sus presas cerniéndose en el
aire, las observa detenidamente antes de abalanzarse y
capturarlas.

Los cernícalos son eficientes consumidores de
insectos, como el picudo rojo que aparece en la dieta
de los cernícalos que habitan en el entorno de nuestro
Palmeral.

Por lo tanto, el cernícalo vulgar se considera una
especie indicadora, que ofrece información muy valiosa
para la gestión y conservación del palmeral ilicitano.

El cernícalo vulgar, 
como el resto de 
rapaces, está protegido 
por la legislación actual. 
Las principales 
amenazas que recaen 
sobre la especie son la 
destrucción de hábitat, 
la caza, el expolio de 
nidos, envenenamiento 
por pesticidas, 
electrocución y 
atropello en carreteras.

Amenazas
Especie Protegida

Protección
Nos concierne a todos

La Universidad Miguel Hernández en colaboración con el
Ayuntamiento de Elche está llevando a cabo un proyecto
para el estudio de la ecología del cernícalo vulgar en el
casco urbano de Elche.

El estudio tiene como objeto hacer un seguimiento de las
parejas reproductoras en el núcleo urbano, conocer en que
está basada su dieta y analizar en qué medida los
pesticidas afectan al cernícalo vulgar.

Durante el año 2017 se han localizado al menos cinco
parejas reproductoras en la ciudad de Elche que han tenido
un total de veinte polluelos.

El uso de plaguicidas e 
insecticidas repercute 

negativamente sobre el 
cernícalo, hemos de intentar 

reducir su utilización en la 
medida que nos sea posible. 

Asimismo, evitar las molestias 
en los nidos teniendo especial 

cuidado cuando se lleven a 
cabo obras o remodelaciones 
en edificios y fachadas. Hay 

que procurar hacerlas en 
épocas que no coincidan con 
los períodos de cría de estas 

aves  (febrero - mayo).

Cernícalo vulgar       Val. xoriguer comú, falconet

Falco tinnunculus Ingl. common kestrel

Esta ave es una rapaz diurna que pertenece a la familia de
los halcones, con un tamaño de referencia entre una
paloma y un pato.
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