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Si observes algun exemplar 
de oronetes vulgars 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 cartó amb forats per a fluïsca 
l’aire, és la millor opció per a mantenir l’animal fins que 
siga arreplegat 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 vulgars urbanes

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

Au urbana
Oroneta vulgar

Au urbana
Oroneta vulgar

Au urbana
Oroneta vulgar



Oroneta vulgar
Hirundo rustica

Com els identifiquem?
Dirigim la nostra mirada al cel

Cast. golondrina común
Ingl. barn swallow

L’oroneta vulgar és una au migradora delicada, gràcil i 
molt aerodinàmica.
L’oroneta vulgar anuncia l’arribada de la primavera. Arriben 
a Europa des d’Àfrica buscant els seus llocs de cria.

Presenta un plomatge de color negre amb reflexos blaus 
metal·litzats en les parts superiors i de color blanc crema 
en la part ventral. Al front i la gola presenta un color bru 
rogenc molt característic amb un collar negre que 
l’envolta.
La cua és llarga i profundament forcada, de color negre 
amb xicotets ovals blancs quan l‘estén.

És fàcil confondre els nius de l’oroneta vulgar amb els de 
l’oroneta cuablanca, però si ens fixem en els detalls no 
ens resultarà complicat diferenciar-les. En canvi, el 
falciot negre busca cavitats en edificis on ubicar el seu 
niu.

L’oroneta vulgar ocupa les capes baixes de l’espai aeri, per 
sota de les oronetes cuablanques i els falciots negres.

Oroneta vulgar
Niu en cassoleta

Oroneta cuablanca
Niu pràcticament 
tancat

Falciot negre
Niu en cavitats

Hàbitat
Fauna salvatge molt a prop de nosaltres

L’hàbitat preferit de l’oroneta vulgar és el camp obert 
amb vegetació baixa, pastures o terrenys agrícoles amb 
aigua en la rodalia.
És una espècie molt lligada a la presència humana per a 
instal·lar els seus nius perquè aprofita les estructures 
obertes com porxades en cases de camp, ràfecs o vola-
dissos en edificis de zones urbanes, naus o garatges.
Les oronetes vulgars tenen 
un admirable sentit de 
l’orientació i recorden els 
llocs de cria, i són capaces 
de trobar els seus nius de 
l’any anterior.

L’oroneta vulgar és una au insectívora, captura les 
seues preses en vol a uns pocs metres sobre el sòl o 
aigües poc profundes. Les mosques i mosquits consti-
tueixen un 70% de la seua dieta, per tant és una espècie 
molt beneficiosa per a l’ésser humà.

L’oroneta vulgar està 
desapareixent. En l’última 
dècada, la població espan-
yola ha disminuït un 33% i 
hem perdut 10 milions 
d’oronetes. Les principals 
amenaces que hi recauen 
són la destrucció deliberada 
de nius per l’ésser humà, el 
despoblament rural, l’aban-
donament dels cultius 
tradicionals i l’ús de pestici-
des que eliminen el seu 
principal aliment, els insec-

tes.

L’oroneta és una espècie 
protegida per les lleis 
europees, espanyoles i 
autonòmiques. 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 vulgars:

-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 (març-agost)

Amenaces
Espècie protegida

Protecció
Ens concerneix a tots

Alimentació
Els nostres aliats
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Mosques i
mosquits

Libèl·lules
i vespes

Xinxes i
formigues
voladores
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