
Ex: E. rubecula

No identificats
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5 3 12 136 33Total secció 1&

Observador/a:
Adreça: Localitat: CP:
Telèfon: E-mail:

Codi itinerari: Nom: UTM 10 x 10: 

Hora oficial inici:         :         Hora oficial finalització: :               Temps neutralitzat: : 

Comptes mamífers?        n No           n Sí, i n’he vist           n Sí, però no n’he vist

Temperatura n <0ºC n 0-10ºC n 10-20ºC n 20-30ºC n >30ºC
Vent n calma n brisa n moderat 

Cel n serè n clarianes n cobert 

Pluja n absència n plugim 

Visibilitat n bona n regular 

OBSERVACIONS a) Impactes que s'hagin produït des del darrer cens, indicant les seccions afectades; b) Aspectes que creguis que puguin
influir en el cens; c) Aclariments sobre les dades del cens

Llistat d’espècies només detectades fora de cens, 
en el camí de tornada en el mateix itinerari (opcional)

Seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya (SOCC) - SOCC estàndard

n 1r cens de nidificants (15 abril-15 maig) n 1r cens d’hivern (1-31 desembre)

n 2n cens de nidificants (15 maig-15 juny) n 2n cens d’hivern (1-31 gener)

Atenció! No es pot fer el cens si fa molt de vent, 
si plou amb intensitat o si la visibilitat és dolenta

Data:     

Les dades meteorològiques fan referència a valors predominants, 
no inicials ni finals, marca només una casella en cada cas

Anotar només els individus 
observats, no els rastres



Recorda que, un cop acabada cada temporada (nidificació o hivern), has de retornar les dues fitxes a l'oficina tècnica de l'ICO 
(Girona 168 entresol 5a, 08037 Barcelona), o enviar-les informatitzades a ornitologia@ornitologia.org

Guarda sempre una còpia de les fitxes per si hi hagués pèrdues de correu.
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