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Ocells (P2005)
Periodicitat

Bianual.

Època:
I

II

Visites

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Els seguiments es durà a terme en tres visites anuals:
• Època reproductora sedentaris (15 març - 15 abril).
• Època reproductora migrants (15 abril - 15 març).
• Hivernada (desembre-gener).
El cens primaveral s’iniciarà una hora després de la sortida del sol i s’allargarà fins
a quatre hores després de la sortida del sol.
El cens hivernal s’iniciarà sobre les 10:00h del matí fins dos hores després.

Hàbitats:
Codines i
roqueters

Zones
obertes

Matollars i
brolles

Pineda
mediterrània

Pineda
humida

Bosc
mixt

Alzinar
muntanyenc

Bosc de
caducifolis

Metodologia

Parcel·les de Seguiment Permanent (PSP).

Àrea d’estudi

En 48 punts d’escolta, dels quals 32 corresponen a totes les Parcel·les de Seguiment
Permanent (PSP) seleccionades i els 16 restants corresponen a altres punts en hàbitats
homòlegs.

Paràmetres
a recollir

Abundància relativa.

Procediment

Els recomptes d’ocells es realitzarà utilitzant punts de comptatge de 15min, més un
temps d'instal·lació inicial de cinc minuts, on l’observador es situarà al mig de la Parcel·la
de Seguiment Permanent (PSP), o en el punt d’escolta dels hàbitats homòlegs.
En cada punt, l’observador anotarà els ocells detectats, tant visual com auditivament, en
dies favorables per la seva detecció, és a dir, en dies sense vent, boira o pluja.
S’anotarà la distància entre l’observador i l'ocell, distingint tres bandes virtuals: de 0 a
50m, de 50 a 100m i més de 100m (Figura 1). A tots els ocells identificats, se’ls assignarà
una estimació de distància, només quan es detecta per primera vegada.
Les aus que es veuen volant sobre l’àrea de cens (espècies aèries com els falciots) es
registren per separat com a “sobrevolen”.

Observacions Per aquelles que volen o es desplacen amb estols, s’han de donar números estimats
d’abundància, sempre números exactes i el més precisos possible (p.ex.: 20).
Els ocells detectats dins la parcel·la mentre es va al punt central o estació de recompte,
s'anotaran a part, podent permetre determinar espècies de difícil detecció. S’han d’evitar
les duplicacions dels mateixos ocells individuals mitjançant una observació acurada i el
sentit comú.

Figura 1

Esquema del posicionament de l’observador (punt vermell) del cens d’ocells al mig de la
Parcel·la de Seguiment Permanent (PSP) amb tres cercle virtual a distàncies creixents de 0 a 25
(verd), de 25 a 50 (taronja), de 50 a 100 (blau) i més de 100 metres de diàmetre de banda.

Equipament
necessari

Fitxa de camp del seguiment.

Referències

(Christman 1984; Bibby & Buckland 1987; Ralph et al. 1995; Bibby et al. 1997b, a; Bibby
1999; Bibby et al. 2000; Sirami et al. 2007)

Mapa o receptor GPS amb la ubicació de les localitats a mostrejar.
Prismàtics.
Guia d’identificació d’ocells.

FITXA CAMP: Seguiment d’ocells en punts d’escolta (P2005)
Nom i cognoms observador :

CODI o NOM del Punt d’escolta:

Data

Condicions meteorològiques bàsiques (encercla la opció em referència ala valors predominants):

Hora inici

Temperatura:

<0ºC

Hora final
Temps efectiu

Vent:
Cel:

Calma
Serè

0-10ºC

10-20ºC

Brisa

20-30ºC

Moderat
Clarianes

>30ºC

Precipitació:

Absència

Plugim

Pluja intensa

Visibilitat:

Fort
Cobert

Bona
Regular
Pèssima
No es realitzarà el cens amb vent fort, pluja intensa o visibilitat pèssima.

Observacions i Instruccions:
Espècie. Nom científic abreujat (S.undata) o bé el genera si no es coneix l’espècie (Sylvia sp.).
Sempre que sigui possible s’identificaran els ocells situats en la banda de 0 a 50 m, la banda de 50 a 100 m i la la banda de > 100 m. Si no es possible, s’anotarà en observacions que no s’ha realitzat aquesta separació espacial.
Nombre de mascles de la mateixa espècie vistos o sentits en els 10 minuts efectius de duració del cens.
Nombre d’altres ocells (femelles i/o juvenils) de la mateixa espècie vistos o sentits en els 15 minuts efectius de duració del cens.
Sobrevolen o migren. S’anotarà el nombre d’ocells de la mateixa espècie vistos o sentits que sobrevolen la Parcel·la en els 10 minuts efectius de duració del cens.
Observacions (s’anotaran tots aquells aspectes relacionats amb l’estat de l’individu), a més de: el nombre de femelles o juvenils determinats i/o identificats en cadascuna de les bandes en
els 10 minuts efectius de duració del cens; o DI: Dades incompletes (justificar).

Espècie

Banda de 0 a 50 m
Nombre de
mascles

Nombre d’altres

Banda de 50 a 100 m
Nombre de
mascles

Nombre d’altres

Banda > 100 m
Nombre de
mascles

Nombre d’altres

Sobrevolen
o migren

Observacions

Espècie

Banda de 0 a 50 m
Nombre de
mascles

Nombre d’altres

Banda de 50 a 100 m
Nombre de
mascles

Nombre d’altres

Banda > 100 m
Nombre de
mascles

Nombre d’altres

Sobrevolen
o migren

Observacions

