
Cinquena jornada
del Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya

i del Nou Atles d’ocells nidificants de Catalunya
20 de febrer de 2016

Castell de Montesquiu, Osona

El Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya (SOCC) és un projecte impulsat amb l’objectiu 
principal de determinar els canvis en les poblacions d’ocells comuns i en els seus hàbitats. 

El Nou Atles dels ocells nidificants de Catalunya té l’objectiu d’actualitzar els mapes de 
distribució dels ocells que nidifiquen a Catalunya i determinar com han canviat des de 

l’anterior Atles d’ocells nidificants de Catalunya (1999-2002).

Tant pel SOCC com per l’Atles és fonamental aconseguir una bona cobertura de tot el territori. 
En aquesta línia, aquesta cinquena jornada també vol retre homenatge a aquells que dediquen 
més esforços per contribuir als projectes  de seguiment des dels llocs menys freqüentats, que 

sovint són els més remots i inaccessibles.

Aquesta cinquena jornada pretén ser un punt de trobada per als que participen o estan 
interessats en el SOCC o el Nou Atles, per tal de conèixer-lo millor i compartir experiències. 

T’hi esperem!

9:00 Arribada dels assistents i recollida de credencials

9:30 Benvinguda i presentació institucional

10:00 Xerrada 
Tendències de les espècies d’ocells a Catalunya.
Marc Anton

10:30 Xerrada
Canvis ambientals que ens mostren els ocells. Indicadors.
Sergi Herrando

11:00 Esmorzar (gratuït)

11:30 Xerrada
Atles dels ocells nidificants de Montesquiu.
Josep Maria Puig

11:50 Xerrada
Nou Atles dels ocells nidificants de Catalunya.
Martí Franch



12:20 Xerrada
Nou Atles dels ocells nidificants d’Europa
i col·laboració en la prospecció de Grècia.
Sergi Herrando & Danae Portolou

13:00 Sortida de camp
Observacions ornitològiques a l’entorn del Castell de Montesquiu.

i pels interessats en la col·laboració en la prospecció de Grècia:

Test per a aspirants a expedició
Què en saps dels ocells nidificants de Grècia?

14:00 Dinar (gratuït pels col·laboradors)

15:00 Concurs d’identificació

15:20 Tallers 
 Com determinem els codis atles?
 Com podem trobar nius?
 Identificació de Petits Bitxos Marrons (gènere Anthus)

17:00 Espai de debat
El gran repte dels seguiments i atles d’ocells: com cobrim el territori?

18:00 Lliurament de premis i cloenda

Inscripcions:
Les places són limitades.

Es prioritzaran les inscripcions dels col·laboradors dels projectes. 
Cal fer la inscripció on-line a 

https://www.ornitologia.org/forms/inscripcio_jornada_socc

Com arribar-hi:
http://parcs.diba.cat/web/montesquiu/situacio-i-accessos

Organitzen:

Amb la col·laboració especial de: Amb el suport de: 

Contacte:
Equip de coordinació del SOCC i Atles

93 256 59 91   / socc@ornitologia.org & atles@ornitologia.org
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