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Hores convingudes

PLAÇA D’ESPANYA, 15, 1r 3a
17257 TORROELLA DE MONTGRÍ

Tel. 972 75 88 54 

· Centre d’estètica i salut
· Tractaments facials
· Tractaments corporals
· Depilacions de tot tipus
· Depilació amb «luz pulsada»
· Endermologia LPG corporal i facial
· Altres

Juliol 2006

Hi ha diferents espècies d’ocells 
que poden ser inclosos en el grup 
de les orenetes o afins a aquest. 
Concretament a Catalunya es 
poden veure cinc espècies de la 
família anomenada dels hirundí-
nids: l’oreneta vulgar, l’oreneta 
cuablanca, l’oreneta cua-rogenca, 
l’oreneta de ribera i el roquerol. 
D’una altra família, la dels apò-
dids, en podem veure tres més: 
el falciot negre, el falciot pàl·lid 
i el ballester. De tota manera, 
pels voltants de Verges només 
són abundants els individus de 
les tres espècies que centraran 
aquest article: l’oreneta vulgar, 
l’oreneta cuablanca i el falciot ne-
gre, que en castellà s’anomenen, 
respectivament, golondrina, avión 
i vencejo.

Si bé l’aspecte de totes tres es-
pècies és semblant, cada una té 
unes característiques pròpies que 
ens ajuden a identificar-les. Totes 
són negres per dalt, però l’oreneta 
cuablanca té una franja blanca a 
l’esquena que va de les ales a la 
cua; per sota es diferencien més 
bé: el falciot és tot negre, mentre 
que l’oreneta cuablanca és ben 
blanca i l’oreneta vulgar també 
és blanca, però amb la gorja de 
color vermell.

NERETES I GIRAPEDAÇOS

«Les orenetes traçaven al cel, amb 
la cal·ligrafia veloç de la felicitat, 
la promesa de tardes plenes de 
temps per a perdre.» 

Una característica comuna en 
totes aquestes espècies és el 
perfecte disseny aerodinàmic, 
el qual, fruit de milions d’anys 
d’evolució, ha permès de convertir 
aquests animalons en uns extra-
ordinaris planadors, capaços de 
dibuixar en l’aire unes trajectòries 
impossibles per a qualsevol altra 
cosa alada, tant si es tracta d’un 
ocell com de qualsevol giny humà. 
Així, no és estrany que l’oreneta 
comuna sigui capaç de beure en 
ple vol, ratllant amb la punta del 
bec la superfície d’un estany, o 
que l’oreneta cuablanca empaiti 
al vol insectes situats sobre una 
pedra, o que els falciots s’aparellin 
a les altures, en un acte amorós 
veritablement celestial.

Totes tres espècies aprofiten les 
construccions humanes per a fer 
els seus nius. Les dues espècies 
d’orenetes fan els coneguts nius 
de fang, en forma de mitja copa 

Xuan Bello

oreneta cuablanca 
Les orenetes i els falci-
ots, anomenats a Verges 
«neretes» i «girapeda-
ços», són alguns dels 
ocells més coneguts al 
poble, a causa, sobretot, 
de l’estreta convivència 
que tots plegats ens 
veiem obligats a man-
tenir-hi cada sis mesos. 
Massa sovint aquesta 
proximitat comporta les 
conegudes molèsties de 
sorolls i brutícia, però 
val la pena tenir sempre 
presents els avantatges 
que ens ofereixen, com 
ara el control que exer-
ceixen sobre les pobla-
cions de mosquits i la 
joia que transmeten els 
seus cants o la simple 
observació de les seves 
acrobàcies.
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oberta en el cas de les orenetes 
vulgars o amb un petit forat d’en-
trada quan el niu és d’oreneta cua-
blanca. Abans de la construcció 
del niu, proven la capacitat d’ad-
herència de la paret enganxant-hi 
boles de fang i observant-ne la 
durabilitat. Els falciots fan el niu 
aprofitant forats en construccions 
enlairades, afegint-hi herbes i 
borrissol. El lloc ideal per a fer el 
niu també canvia segons l’espè-
cie: l’oreneta cuablanca prefereix 
les parets exteriors de les cases, 
sota el voladís de les teulades, 
com és el cas de la important 
colònia que hi ha a la façana de la 
rectoria, a la plaça de Verges; en 
canvi, l’oreneta vulgar construeix 
més dins els habitacles humans, 
com ara estables, garatges, eixi-
des…, i no li fa res que el sostre 
sigui baix o que hi hagi la porta 
d’accés tancada de tant en tant. 
Últimament s’han documentat 
casos de nius d’oreneta vulgar 
en grans superfícies comercials 
amb portes automàtiques que els 
ocells mateixos han après a obrir 
a voluntat, volant davant el sensor 
de la porta.

Els insectes són la base de la seva 
alimentació, i aquesta és una dada 
a tenir molt en compte a l’hora de 

valorar-les positivament, ja que 
en una plana d’aiguamolls com la 
nostra, on la població d’insectes 
és molt important, és fàcil deduir 
que, si no fos pel treball diari 
d’eliminació de mosquits i altres 
invertebrats per part dels milers 
d’individus d’aquestes tres espè-
cies, les plagues serien el nostre 
pa de cada dia.

Segons l’Atles dels ocells nidifi-
cants de Catalunya, la població 
catalana s’estima al voltant de 
200.000 parelles per cadascuna 
de les tres espècies en qüestió. 
Sembla que l’oreneta vulgar i el 
falciot negre han patit una certa 
regressió en els últims anys, men-
tre que en l’oreneta cuablanca no 
s’observen canvis poblacionals 
significatius. Com en moltes es-
pècies animals, la principal ame-
naça que pateixen és l’ús i l’abús 
de productes fitosanitaris en 
l’agricultura. Així mateix, l’oreneta 
cuablanca pateix una destrucció 
de l iberada de 
nius per part 
dels humans, 
amb motiu 
de la neteja 
i restaura-
ció d’edi-
ficis.

Plaça Onze de Setembre, 10
Tel. 972 78 08 08 - Fax 972 78 05 42

17142 VERGES

Les ore-
n e t e s  i 
els falc i -
ots, com 
tantes altres 
aus, han adap-
tat el seu cicle 
vital als canvis 
d’estació: crien en 
l’opulenta primave-
ra europea, però a la 
tardor i a l’hivern, quan 
aquí escasseja el menjar, fugen 
cap al sud, buscant un clima 
més propici. Aquest és un dels 
fenòmens més apassionants del 
món animal: la migració. Mili-
ons d’orenetes volen cada any 
d’arreu d’Europa cap a l’Àfrica 
tropical i meridional, recorrent 
diversos milers de quilòmetres, 
travessant autèntiques barreres 
muntanyoses, creuant la Mediter-
rània i els 2.000 km de l’inhòspit 
desert del Sàhara. És un viatge 
anual, d’anada i tornada, d’uns 
ciutadans del món que ignoren les 
fronteres polítiques i geogràfiques 
i que desperten grans simpaties 
arreu d’Europa. També podríem 
observar-les com un bonic nexe 
d’unió entre un nord i un sud cada 
vegada més distants.

oreneta vulgar 

falciot




