
Si observes algun exemplar 
d’oroneta cuablanca en el nucli 
urbà d’Elx, pots registrar les 
teues observacions utilitzant 
l’App dels “Programas de 
Seguimiento” de SEOBirdLife 
(https://www.seguimientodea-
ves.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 cartró amb forats perquè fluïsca 
l’aire. És la millor opció per a mantenir l’animal fins 
que siga recollit pel personal del Centre.
- Tingues precaució amb les potes 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 oronetes 
cuablanques urbanes

Què faig si trobe un animal
desorientat, ferit o malalt?
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Au urbana
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Oroneta cuablanca
Delichon urbicum

Hàbitat
Fauna salvatge molt a prop de nosaltres

Alimentació
Els nostres aliats

Como les identifiquem?
Dirigim la nostra mirada al cel

Cast. avión común
Ingl. house martin

L’oroneta cuablanca és una 
au que sol confondre’s 
sovint amb l’oroneta vulgar. 
S’observa que té aspecte 
compacte, negre blavenc 
brillant pel dors i blanc en la 
part ventral.

Aquesta au sol observar-se en vol i agrupada. Destaca la 
seua rabada de color blanc, l’única zona clara de la part 
dorsal, el seu vol és ràpid i àgil i aconsegueix una 
perfecció i elegància admirables.

Es tracta d’una au 
independent de l’hàbitat 
excepte per a construir el 
niu. Instal·len les seues 
colònies en preses, ponts i 
ràfecs d’habitatges en el cor 
dels nostres pobles i ciutats.

Aquestes aus s’observen a 
Espanya amb més freqüència 
en zones càlides i medis 
urbans, com és el cas del 
nucli urbà d’Elx.

Construeix un niu de fang 
tancat excepte per una 
obertura per la qual entra i 
n’ix per a alimentar les seues 
cries. Els agrada viure en 
colònies, ja que en grup 
poden defensar-se millor 
davant dels depredadors que 
assetgen els seus nius, 
principalment el xoriguer 
comú i la gralla.

S’alimenta quasi exclusiva-
ment de xicotets insectes 
voladors. Les preses més 
consumides són les mosques, 
mosquits i pugons, per tant, és 
important per al control 
d’aquests insectes.

La principal amenaça de 
l’oroneta cuablanca és la 
destrucció deliberada de 
nius i la falta de preses 
eliminades per pesticides. 
També cal destacar l’escas-
sa disponibilitat de fang en 
ambients urbans, cosa que 
impedeix que puguen cons-

truir els seus nius.

L’oroneta cuablanca és una 
espècie protegida per les 
lleis. També estan protegits 
els seus nius, pollets o ous i 
ningú pot retirar-los-en una 
vegada estan instal·lats, tret 
que es compte amb un 
permís especial.

Qualsevol ciutadà pot ajudar 
les oronetes cuablanques:

-Conservant els nius 
existents
-Col·locant niadors 
artificials
-Facilitant la disponibilitat 
de fang per a la construcció 
de nius
-Adequant les obres en 
edificis i no interferir en 
l‘època de cria (abril-agost)

Amenaces
Espècie protegida

Protecció
Ens concerneix a tots
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Mosquits Mosques Pugons

Oroneta vulgar:
- Cua molt forcada
- Dors negre amb reflexos blavencs

Oroneta cuablanca:
- Cua poc forcada
- Carpó blanca
- Part dorsal negra amb reflexos blavencs

Falciot negre:
- Cua curta i forcada
- Ales afilades i estretes
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