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Lagomorfs (P3017)
Periodicitat
Època:
I

Bianual.

II

III

Visites

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Els seguiments es durà a terme en dues visites anuals:
• Període postcaça-precria (entre el desembre i el gener)
• Període reproductiu (entre el juny i el juliol).

Hàbitats:
Codines i
roqueters

Conreus i
erms

Matollars i
brolles

Pineda
mediterrània

Pineda
humida

Bosc
mixt

Alzinar
muntanyenc

Bosc de
caducifolis

Metodologia

Transsectes

Àrea d’estudi

Es realitzarà un mínim de 10 transsectes de 260m, repartits equitativament per a cadascun
dels hàbitats a valorar: codines, conreus, matollars i pinedes mediterrànies.

Paràmetres
a recollir

Abundància relativa.
Nombre d’excrements.

Procediment

L’observador comptarà tots les latrines observades en una banda de 2 metres, a cada costat
del transsecte (Figura 1). Per a cada latrina, l’observador comptarà el nombre
d’excrements que el conformen i s’anotarà si els excrements trobats són recents
(‘frescos’) o antics, per tal de situar-lo temporalment entre les ocasions de mostreig.
Per altre banda, al llarg del transsecte s’establiran 14 estacions de mostreig de 2m de
diàmetre (12,5m2) i separades per 20m. En aquestes l’observador llençarà a l’atzar, un
“cèrcol” de 0.5m2 (40cm de radi), on hi comptarà tots els excrements encerclats
(Figura 1) identificant-ne si es tracta d’excrements de conill o de llebre i anotarà si són
recents o antics. Es comptaran tots els excrements encerclats, independentment de si el
cèrcol cau en una latrina.

12.5m2

Figura 1

Esquema de transsecte de recompte de excrements de lagomorfs (blau), que abastarà una
superfície de dos metres per cada costat i 260m de llarg (verd). Es mostra, a mode d’exemple, la
distribució de les 14 estacions de mostreig (taronja) de 2m de diàmetre (12,5m2), dins les quals
es llençarà, a l’atzar, un cercles de 0.5m2 (40 cm de radi) pel recompte d’excrements individuals.
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Observacions

Es considerarà una ‘latrina’ el conjunt de 20 o més excrements que es troben en una
superfície aproximada d’un full de DIN-A4. Es considerarà un ‘excrement’ cadascuna de
les boles que constitueixen els excrements dels conills.
Els excrements com a indicador general de l'activitat anual de conill presenten una
degradació lenta, podent persistir des d'un any fins a 20 mesos.
Es considerarà absència quan no es trobin excrements, latrines, esgarrapalls, o bé quan
tots els excrements localitzats en les darreres cinc ocasions de mostreig siguin catalogats
com a antics.
Al final del transsecte es sumaran les latrines i els excrements d’aquestes, seguidament
s’extraurà la densitat de latrines i d’excrements (antics i recents) per m2. Per altre banda, es
farà la suma dels 14 valors obtinguts en el llançament dels cèrcols de 0.5m2 en les estacions
de mostreig i s’extraurà la densitat d’excrements (antics i recents) per m2.

Equipament
necessari

Fitxa de camp del seguiment.
Mapa o receptor GPS amb la ubicació de les localitats a mostrejar.
Guia d’identificació d’excrements.
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Seguiment de lagomorfs (P3017)
NOM I COGNOMS OBSERVADOR:
CODI Transsecte:

Data:

Incidències remarcables:

Observacions i Instruccions:

L’observador comptarà tots els latrines observades en cadascun dels 13 trams de 20m que conformen el transsecte de 260m.
Al llarg del transsecte s’establiran 14 estacions de mostreig de 2m de diàmetre i separades per 20m on l’observador llençarà, a l’atzar, un cèrcol de 0.5m2 (40
cm de radi) on comptarà tots els excrements encerclats.
En cada cas (latrines i cèrcols) s’anotarà si els excrements són recents o antics i, es diferenciarà si els excrements individuals són de conill o de llebre.
Es considerarà una ‘latrina’ el conjunt de 20 o més excrements que es troben en una superfície d’un cercle de 28cm de diàmetre (aprox. un full de DIN-A4).
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