
PROJECTE PER AL REFORÇ DE FAUNA AUTÒCTONA CONTRA 

PLAGUES EN ELS CAMPS AGRÍCOLES DE JESÚS POBRE 

(DÉNIA, MARINA ALTA) 

Els organismes indicadors o bioindicadors són aquells que són emprats per a 
detectar canvis en la qualitat de l'hàbitat, alteracions ambientals de diversos tipus o 
l'existència de concentracions de determinats contaminants en els llocs on es troben (o 
s'absenten), entre altres. 

 
Les espècies bioindicadores permeten monitorar canvis ambientals químics i  

físics, monitorar processos ecològics, detectar directament o indirectament l'existència 
de contaminants, i en general, detectar alteracions ambientals. 

 
En les últimes dècades, diverses espècies bioindicadores han vist reduïdes les 

seues poblacions i fins i tot han desaparegut. 
 
L'objectiu del projecte és restaurar l'equilibri natural de l'ecosistema dels camps 

agrícoles de secà mitjançant el reforç d'espècies bioplaguicides autòctones i 
amenaçades per a millorar la qualitat ambiental i restablir l'equilibri ecològic del municipi 
de Jesús Pobre. 

 
El projecte consta de diverses fases per al reforç poblacional d'espècies 

bioplaguicides: 
 
- FASE 1: Mitjançant la tècnica de “Hacking” o cria campestre. En marxa des 

de 2019:  
o Òbila comuna (Tyto alba). 

 
- FASE 2: Mitjançant la construcció i col·locació de caixes nius en les zones 

necessàries (parcel·les agrícoles i urbanes) aptes per a cada espècie:  
o Mussol europeu 
o Xot europeu 
o Xoriguer  
o Rates penades 
o Cuaenlairat rogenc 

 
- FASE 3: Seguiment i monitoratge de les actuacions realitzades en el projecte. 
 
- FASE 4: Sensibilització ambiental de la ciutadania mitjançant tallers, rutes i 

activitats. 
 
Per a complir els objectius de la FASE 2 del projecte és necessari conéixer les 

parcel·les agrícoles del municipi, mostrejar-les (censos de fauna) i elaborar a 
continuació una proposta per a la col·locació estratègica de les caixes niu, i és per la 
qual cosa: 

 
 
SOL·LICITE per a la realització de l'estudi i posterior redacció/creació de 

sistemes d'informació geogràfica de la proposta del projecte, que s'han de seguir les 
següents pautes amb la deguda autorització de la persona propietària de la parcel·la o 



parcel·les situades al territori de Jesús Pobre, donar la conformitat d'utilització del 
territori a MAGIC&NATURE, empresa encarregada de projectes ambientals. 

 
1a PART: Emplenar i signar el formulari d'adhesió al projecte i donar 

consentiment a la utilització de la seua parcel·la com a estudi. 
 
2a PART: Reunió amb la persona propietària de les parcel·les adherides (es 

concertarà cita via telefònica). 
 
3a PART: Visita a la zona d'estudi. 
 
4a PART: Redacció del projecte que es presentarà. 
 
5a PART: Presentació del projecte al M.I. Ajuntament de Jesús Pobre i a les 

persones adherides. 
 
6a PART: Execució, si escau, del projecte. 
 
 
 
FORMULARI D’ADHESIÓ AL PROJECTE 
 
 
Nom i cognoms de la persona propietària:  
 
DNI:  
 
Telèfon de contacte: 
 
Parcel·la/ parcel·les núm. 
 
 
 
Signatura: 

 
 

 
 


