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Oficina Catalana d’Anellament 
El balanç de 2016 suma un total de 62106 ocells marcats d’un total de 119 balanços. A tot això cal 
afegir un total de 14.709 controls que s’afegeixen a la base de dades. Un cop més, la majoria de les 
captures provenen de projectes de seguiment estandarditzats. Cal destacar que la gran majoria dels 
anelladors van lliurar les seves dades informatitzades i en el termini estipulat.  

L’any 2016 es van tramitar 1136 recuperacions. D'altra banda es van respondre les consultes de 
lectures d'anelles de PVC anellades per l'ICO i/o anellades per altres grups i observades a Catalunya. 
En aquest sentit cal destacar el gran augment de lectures propiciades pel seguiment rutinari d'ornitòlegs 
especialitzats en aquàtiques i particularment en làrids.  

Durant 2016 es va continuar la recepció de les lectures de marques especials a través del portal-
web que es va posar en funcionament el novembre de 2009. Aquesta nova eina ha facilitat la tramesa 
d’informació de les lectures d’ocells portadors de marques d’identificació visual i el llistat dels historials 
de forma gairebé immediata. D’altra banda, des de 2012 l’OCA a més de les anelles metàl·liques, 
s’encarrega també de la gestió i distribució d’anelles de lectura a distància per a aquelles projectes que 
desenvolupen els anelladors de l’entitat amb aquesta metodologia. A més, val a dir que des de 2015 
l’ICO coordina, conjuntament amb l’Equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de 
Barcelona la gestió del marcatge d’àliga perdiguera a nivell estatal. 

 
L’OCA rep suport econòmic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural. 

Reglament Intern i Comitè d’Anelladors 
Durant l’any 2016 s’ha actualitzat el Comitè d'Anelladors (CAN), el qual actualment consta dels 
membres següents : 
 
Jordi Baucells (coordinador) 
Joan Aymerich 
Carles Barriocanal 
Miquel Boix 
Raül Calderón 
Oriol Clarabuch 
David Giralt 
Xavier Tomás 

El banc de dades 
Hores d’ara el banc de dades d’anellament compta amb 1.862.836 registres informatitzats, és a dir, les 
dades de tots els balanços d’anellament històrics de 1975-2016 (1.940.005 registres): els procedents dels 
projectes SYLVIA (226.502 registres) i MIGRACIÓ (515.575 registres) és a dir que, en total, a prop del 
38% (742.077) de les dades del banc té estàndard ampliat. Durant 2016, s’han gestionat un total de 3 
consultes del banc de dades relatives a diferents aspectes del banc de dades de l'ICO. 
 
Proves d’accés a anellador 
Les proves d’accés a anellador van tenir lloc al maig (primera convocatòria) i al desembre (segona 
convocatòria). En total es van presentar 7 persones a la prova d’auxiliar i totes van superar-la 
satisfactòriament. Així mateix, es van presentar 2 persones a la prova d’expert que també van superar-
la. 
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Projectes de seguiment 

Atles dels ocells nidificants d’Europa 
Sergi Herrando i Martí Franch coordinen el projecte de nou Atles dels ocells nidificants d’Europa 
(EBBA2; www.ebba2.info), juntament amb Petr Vorisek i Marina Kipson (de Societat Txeca 
d’Ornitologia), i sota la direcció de Verena Keller com a màxima responsable de l’Atlas Steering Committee 
de l’European Bird Census Council (EBCC). Dins el nòdul de coordinació de l’ICO també donen suport 
tècnic a l’atles Marc Anton i David Martí. Finalment, en Lluís Brotons, la Magda Pla i el Dani Villero 
col·laboren estretament amb ICO en el projecte donant suport des del Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya. 
  
L’any 2016 els esforços de coordinació van centrar en donar suport tècnic i metodològic als països que 
el necessitaven, sobretot els de l’est i sud-est del continent, però no exclusivament. Un esforç molt 
notable es va realitzar a Bòsnia i Hercegovina, Moldàvia Rússia i Grècia, però en molts d’altres els 
resultats de l’esforç són apreciables. Un esforç molt especial s’està fent des de l’ICO en els dos darrers 
països que no tenen encara cap atles d’ocells, en el primer cas per la seva importància (40% de la 
superfície europea) i en el segon per la nostra particular similitud d’ambients mediterranis.  
 
L’any 2016 el nòdul ICO de coordinació de l’Atles d’Europa impulsa la tercera i darrera recopilació de 
dades a 50x50 km i per primer cop es recopilen dades de tots els països europeus. Es va fer una 
demanda de dades preliminars a tots els coordinadors nacionals europeus a nivell de quadrats UTM de 
50x50 km. En concret, es van recopilar dades de 15 espècies: corb marí gros (Phalacrocorax carbo), corb 
marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis), arpella pàl·lida (Circus cyaneus), rasclet (Porzana pusilla), garsa de 
mar (Haematopus ostralegus), xivitona (Actitis hypoleucos), gavina vulgar (Larus ridibundus), gavià argentat 
(Larus michahellis), cotorra de Kramer (Psittacula krameri), duc (Bubo bubo), abellerol (Merops apiaster), 
tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), pela-roques (Tichodroma muraria), merla (Turdus merula) i còlit gris 
(Oenanthe oenanthe). Es va recollir informació per a aquestes 15 espècies per a un total de 3.952 km 
quadrats de 50x50 km (75% del total) de tots els països europeus, la gran majoria compilada i enviada 
pels coordinadors nacionals. Després d’una acurada gestió de dades, es van desenvolupar tres tipus de 
mapes pilot: presència reproductora, evidència de reproducció i abundància (Figura 3). Tota la 
informació per a aquestes 15 espècies està disponible al visualitzador de mapes EBBA2 
(http://mapviewer.ebba2.info/). 
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Mapes desenvolupats a partir de dades preliminars de 50x50 km (presència reproductora, evidència de reproducció i 
abundància) per al corb marí gros. El mapa de presència reproductora (a dalt) també proporciona informació sobre els 

quadrats on l’espècie es trobava en l’anterior atles (EBBA1), ara fa 30 anys. Tots aquests mapes preliminars per a les 
15 espècies esmentades al text principal es poden visualitzar a http://mapviewer.ebba2.info/. 
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Nou Atles dels ocells nidificants de Catalunya 
La primavera de 2016 és la segona temporada del Nou Atles dels ocells nidificants de Catalunya. 
Durant l’any es realitzen principalment les següents tasques: 
 

• Coordinació de la xarxa de participants en els mostrejos de camp: assignació de quadrats 
UTM 10x10 km, assistència durant el període de mostreig i recepció de dades  

• Revisió de les dades enviades pels responsables de quadrat. 
 

La coordinació del projecte es basa en l’assignació de quadrats UTM 10x10 km a responsables de 
quadrat. L’assignació durant el segon any va ser bona però inferior a l’anterior a la del 2015 a causa, 
segurament, de la major distància que cal cobrir per arribar a les zones pendents de mostrejar. La 
participació del 2016 va ser d’un total de 117 ornitòlegs que van cobrir 101 quadrats. Entre els dos 
primers anys del projecte s’han cobert 230 quadrats (60% del total). Queden pràcticament cobertes les 
comarques de Barcelona i Girona, amb buits importants a la meitat oest de Catalunya. 

 

 
Mapa de l’estat actual de cobertura del Nou Atles dels ocells nidificants de Catalunya 

 
 

El Nou Atles va tenir un paper molt rellevant en la Jornada SOCC-Atles del 20 de Febrer de 2016, 
realitzades al castell de Montesquiu (Osona). En ella es van fer diverses xerrades de promoció del 
projecte o de discussió sobre com trobar i assignar evidències de reproducció. Hi van assistir un total de 
80 col·laboradors. En un àmbit més local, durant el 2016 es van fer dues jornades específiques per 
promocionar el projecte, una a la Garrotxa i una altra a la Segarra. 
 
 



Institut Català d’Ornitologia                                                               

 

Resum d’activitats de l’any 2016                                                                                 8 

 

 
Jornada SOCC-Atles realitzada a Montesquiu (Osona) el febrer de 2016. 

 
El 2016 es van començar a explorar les oportunitats que ofereix aquest atles en relació als processos 
d’avaluació de la Directiva Aus de la Unió Europea a Catalunya. Aquest element ha d’ajudar a impulsar 
el projecte i ara, malgrat les incerteses inicials, sembla possible que la feina de camp es pugui enllestir 
l’any 2018, si cal amb suport professional per a acabar de cobrir els pocs quadrats no seleccionats de 
forma voluntària.  

Atles dels ocells nidificants de Barcelona 
L’Atles dels ocells de Barcelona es va continuar desenvolupant en el marc del conveni entre 
l’Ajuntament de Barcelona, La Fundació Zoo, la Universitat de Barcelona i l’ICO. Durant l’any 2016 es 
van dur a terme diverses feines, bàsicament d’anàlisi, en el marc d’aquest projecte. Les tasques 
realitzades es detallen a continuació: 

 
• Elaboració de mapes de distribució a 500x500 m de resolució i de models de presència 

de l’espècie de molt alta resolució (50x50 m)  
• Estimació d’abundància per a totes les espècies nidificants 
• Redacció de tots els continguts del llibre (introducció, metodologia, fitxes espècies, 

patrons de distribució, patrons der serveis ecosistèmics i prioritats de conservació).   
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Exemple d’una fitxa d’espècie de l’Atles dels ocells nidificants de Barcelona 

 
 

La previsió es que el llibre es publicarà durant el 2017. 

Atles dels ocells nidificants d’Espanya 
Durant l’any 2016 l’ICO fa arribar a SEO/BirdLife les dades que es recullen a Catalunya per al seu ús 
en l’Atles dels ocells nidificants d’Espanya. S’assisteix a la reunió anual de coordinadors regionals del 
projecte a Madrid. 

El SOCC 
La col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i L’ICO permeten, un any més, 
mantenir el Seguiment d’Ocells Comuns  Catalunya (SOCC). A continuació es detallen les principals 
activitats realitzades en el marc del SOCC durant el 2015. 
 

• Quinzè any de funcionament del projecte. El nombre de SOCCs està estabilitzat al voltant dels 
300 itineraris. De la mateixa manera que va passar en l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern, 
el SOCC rep la sinèrgia del nou Atles dels ocells nidificants a Catalunya. 
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• Es coordina als col·laboradors del projecte (actualment 223 persones). L’assistència és 
l’habitual: resolució de dubtes, recepció de dades, incorporació a la base de dades central, revisió 
de possibles errors, etc.  

• El maig de 2016 es publica el 14è report del SOCC. 
• Es realitza la V Jornada del projecte SOCC el 20 de Febrer de 2016 al castell de Montesquiu 

(Osona). 
• Es calculen les tendències de les espècies hiverns 2002/03-2014/15 i nidificants 2002-2016. 

S’actualitzen els continguts del SOCC a www.ornitologia.org, al www.sioc.cat, www.ecco.cat i la 
web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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Tendències de les espècies d’ocells nidificants a Catalunya des que va començar el projecte SOCC l’any 2002 fins al 2016 

(la xifra entre parèntesi fa referència al canvi promig anual). 
 

• Es trameten a l’European Bird Census Council les tendències de les espècies que se sol·liciten 
des d’aquesta entitat per elaborar les tendències i indicadors pan-europeus. 
(http://www.ebcc.info/pecbm.html ) 

• Indicadors: 
o S’actualitzen els indicadors d’estat bàsics: agrícoles (general i estèpics), forestal i zones 

obertes naturals (per Catalunya, PEIN, Parcs Naturals), així com l’indicador dels efectes 
del canvi climàtic i de l‘aforestació. S’elabora un nou indicador d’ocells estèpics i d’ocells 
aquàtics juntament amb dades d’altres projectes de seguiments. 
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Indicadors de les poblacions d’ocells agrícoles en general i dels estèpics en particular. Per a la 

 
o S’actualitzen els indicadors d’ocells silvestres i introduïts de la ciutat de Barcelona 

(Indicadors Agenda 21 
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/84/InformeIndicadors2013.pdf). 

o Es comença a treballar en indicadors per avaluar l’acompliment dels objectius de 
conservació de Nacions Unides a Catalunya (Aichi targets).  

• S’elaboren les memòries corresponents per al Departament de Territori i Sostenibilitat, la 
Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Fundació Catalunya - la Pedrera. 

 

SYLVIA 

L'any 2016, el programa SYLVIA va complir el seu 26è any de funcionament. El nombre d'estacions i 
captures, va augmentar lleugerament. 44 estacions romanen operatives durant l'estiu i i 27 a l'hivern. 
Aquestes estacions segueixen estant més ben distribuïdes per la geografia catalana, si bé encara estan 
força concentrades a les comarques més costaneres.  

De la mateixa manera que en els anys anteriors, durant el 2016 el programa SYLVIA es va coordinar 
amb l’ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat i va rebre el suport de la Fundació Catalunya-La 
Pedrera, l’Ajuntament de Terrassa, l'Ajuntament de Vacarisses, l'ajuntament de Flix, l'ajuntament de 
Lleida, l’Ajuntament de Celrà, l’Ajuntament de Girona, i els Parcs Naturals de la Generalitat (Parcs 
Naturals del Cadí-Moixeró, Delta de l'Ebre, Cap de Creus, Aiguamolls de l'Empordà, Montsant, Zona 
Volcànica de la Garrotxa i PNIN de l'Albera), la Diputació de Barcelona (Parcs Naturals del Montseny, 
Montnegre-Corredor, Garraf i Sant Llorenç de Munt), l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, el 
Consorci de les Gavarres, el Consorci de les Reserves Naturals del Delta del Llobregat, l’associació 
Galanthus, el Parc de Collserola, el Parc Serra de Marina i el Parc Serralada Litoral. 

D’altra banda, també s’està treballant amb els projectes SOCC i SYLVIA per obtenir models i índex de 
bioindicació que facilitin la interpretació dels canvis ambientals. 

Projecció internacional 

El programa SYLVIA forma part del programa europeu d'estacions d'esforç constant coordinat per 
EURING (Euro-CES), amb més de 600 estacions d’anellament actives el 2011. S’està treballant en els 
primers anàlisis, tant de productivitat com d’èxit reproductor utilitzant les dades dels diferents projectes 
que hi ha en funcionament a Europa. Durant el 2016 es van enviar 147027 registres a la base de dades 
d'EUROCES. Part d'aquestes dades van contribuïr a la publicació de Johnston, A., Robinson, R.A, 
Gargallo, G., Julliard, R., Van der Jeugd, H. & Baillie, S. 2016. Survival of Afro-Palaearctic passerine 
migrants in western Europe and the impacts of seasonal weather variables. Ibis 158: 465–480; doi: 
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10.1111/ibi. 12366. 

Projecte MIGRACIÓ 
Durant el 2016 el projecte MIGRACIÓ va mantenir la retallada quant a estacions operatives i a la 
duració d’algunes d’aquestes. A la primavera es va mantenir una sola campanya: Aiguamolls de 
l’Empordà (del 2 de març al 30 de maig) inclosa en el projecte internacional Piccole Isole amb un total de 
3.450 anellaments. A la tardor només va romandre operativa l’estació de Canal Vell, Deltebre (4 d’agost 
a 1 de desembre) amb un total de 5.876 primeres captures que suposen un increment sobre els darrers 
dos anys i se situa en el 9è lloc de la sèrie de 25 anys de seguiment des de l’inici l’any 1992. El total 
acumulat durant aquests 25 anys ininterromputs de campanyes a Canal Vell és de 139.627 ocells. 
 
El programa MIGRACIÓ es va coordinar amb l'ajut del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural i va rebre el suport d’aquest a través dels parcs (Parcs Naturals del Delta de 
l'Ebre, Aiguamolls de l'Empordà i Zona Volcànica de la Garrotxa) i l’Ajuntament de Flix. 
 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

 
Evolució del nombre de primeres captures a Canal Vell al llarg dels 25 anys d’activitat (període 1992-2016) durant la 

migració postnupcial. 

 

Projecte ORENETES 
El 2016 va recuperar la participació del Projecte Orenetes aconseguint el rècord de participació. Es van 
censar 23.316 nius (un 12,7% més que el 2015), en 95 municipis, incloent-hi alguns de Balears, País 
Valencià i Andorra. 
 
Com cada any també cal destacar el treball conjunt que s’ha fet amb el Cos d’Agents Rurals, que ha fet 
més de 100 xerrades a escoles explicant el projecte i intervenint en casos de problemes de destrucció de 
nius, a més de facilitar-los un pòster del projecte amb el seu logotip. 
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Unitats de mostreig del Projecte Orenetes de 2016 

Nius.cat 
Aquest projecte es va iniciar en 2013 i la resposta dels col•laboradors és discreta tot i que ja hi ha una 
base de col·laboradors freqüents però cal incrementar la participació.  
 
A través d’aquest projecte també es posen a la venda unes caixes-niu de fusta fabricades pel Centre 
Especial d’Ocupació per a discapacitats intel•lectuals de la Fundació El Maresme que tenen una molt 
bona acceptació entre institucions i particulars. Sempre que es subministren aquestes caixes s'intenta 
estimular el comprador a que introdueixi les dades al projecte però només ho fa una petita proporció 
d'ells. 
 
Hores d’ara, ja s’han entrat 1.668 intents de cria (nius actius) de 110 espècies. Malgrat tot, només 15 
espècies superen les 25 entrades i d'aquestes només 3 passen del centenar (mallerenga carbonera, blava i 
pardal xarrec). Cal, per tant, potenciar aquest projecte si es vol tenir una mostra representativa de la 
nidificació dels ocells de Catalunya. 
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El portal web nius.cat 

Ocells dels Jardins 
El gener de 2014 es va engegar www.ocellsdelsjardins.cat, amb un nivell de participació notable. Ocells 
dels Jardins és el projecte de ciència ciutadana en què els participants introdueixen observacions d'ocells 
dels seus jardins. El formulari d'entrada té dibuixos dels ocells i està tot preparat per fer-ho molt fàcil. 
 
En aquests moments, el projecte compta amb 682 jardins mostrejats i 746 usuaris. En 2016 s'han entrat 
17.184  observacions (un 27% menys que l'any anterior). Cal dir que es va notar molt la influència d'un 
concurs en el que s'obsequiava una guia i una llibreta Ornitho als observadors més actius. 
Malgrat tot l'activitat dels participants ha anat disminuint des de 2015. 
 

 
 

Projecte BiObserva 
Durant 2016 s'ha estat treballant amb l'empresa SUEZ en BiObserva, un projecte de voluntariat dels 
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seus treballadors. Els treballadors s'inscriuen al projecte i en moments determinats de la seva jornada 
laboral anoten els ocells que observen en la corresponent planta de tractament d'aigües mitjançant una 
app o amb una llibreta de camp. El desenvolupament informàtic es va fer durant la segona meitat de 
2016 i a partir de gener de 2017 es va començar a fer formació en unes 15 plantes pilot en la que 
s'instruïa els participants en la identificació dels ocells més comuns i en l'ús de la plataforma. A hores 
d'ara hi ha dades de 27 plantes de tot l'estat que hi participen, 135 observadors, 4.700 observacions de 
135 espècies diferents i amb un ranking liderat per les plantes d'Olot, Sabadell i Palencia. És curiós 
veure que en moltes plantes han aflorat aficionats a l'ornitologia ja existents i n'han sorgit de nous. 
 
Per motivar els voluntaris, SUEZ ha comprat 150 entrades per al Delta Birding Festival que entregarà 
als observadors més actius. 
 

 
 

El web del projecte BiObserva 
 

El Comitè Avifaunístic de Catalunya (CAC) 
Durant el 2016 el CAC va seguir la seva labor, focalitzada en el manteniment de la llista dels ocells de 
Catalunya i l'homologació de citacions de taxons considerats rars. Aquest any s’incorpora al comitè en 
Carlos Àlvarez Cros, com a assistent de coordinació. 
 
Coordinador: 
Marcel Gil 
 
Assistent de coordinació: 
Carlos Àlvarez 
 
Vocals: 
Albert Burgas 
Martí Franch 
Miguel Ángel Fuentes 
Marc Gálvez 
Manolo García 
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Marc Illa 
Xavier Larruy 
Àlex Ollé 
 
Entre les tasques desenvolupades destaca la publicació del Primer Butlletí del CAC, que inclou l’informe 
de rareses de 2012, 2013 i  2014. També s’ha treballat en la nova llista d’espècies homologables, que 
entrarà en vigor el 2017. 
 
El 2016 es van fer dues reunions. Una es va fer el febrer de 2016 al Parc Ntaural del Delta de l’Ebre i la 
segona al novembre a Salt (Girones). 

 

Ornitho.cat 
El 2016 la gestió del portal Ornitho.cat va garantir el funcionament correcte i l’entrada de més de 
600.000 dades al portal, que representa un nou rècord anual després del de l’any 2015. D’aquestes 
570.298 van ser d’ocells, 6.384 de mamífers no voladors, 242 de quiròpters i 59 de cetacis, 2.253 de 
rèptils, 2.234 d’amfibis, 1.954 de libèl·lules, 12.698 de papallones, 533 cigales, 1.088 d’ortòpters, 475 de 
peixos d’aigües continentals, 89 de crancs de riu, 12 de bivalves.  
 
Un any més es va treballar conjuntament amb els companys de la Societat Catalana d’Herpetologia, 
Oxygastra, Museu de Ciències Naturals de Granollers, Universitat de Girona, Sociedad Herpetológica 
Española, Centre d’Estudi dels Rius Mediterranis i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya per a 
promoure el registre d’observacions i millorar les tasques d’administració del portal de la resta de grups. 
La seva implicació permet mantenir actualitzada la taxonomia dels diferents grups, promoure les 
notícies i millorar els seus equips de verificadors. L’any 2016 s’ha començat a treballar en la 
incorporació de les Orquídies amb el Grup Orquidològic de Catalunya (de ICHN). 

És especialmente rellevant el paper d’ornitho.cat en el Nou Atles, en el qual ha ajudat a recopilar moltes 
evidències de reproducció durant el 2016. A més, es va incorporar un mòdul que permet comparar les 
espècies nidificants del període del Nou Atles amb les dels Atles anteriors (1975-1983 i 1999-2002). 

Pel que fa al SOCC, aquest any s’ha començat a treballar en la creació d’un mòdul d’entrada de dades 
SOCC dins Ornitho que s’espera que es pugui finalitzar durant el 2017. 

A nivell de possibilitats tecnològiques associades a l’aplicació per a mòbils, l’equip de Biolovision ha 
desenvolupat una nova versió de l'App d'ornitho per iPhone Naturalist, tot i que encara no és pública. 
Per a l’App d’Android es va afegir la possibilitat d’entrat llistes completes en temps real o diferit.  

EuroBirdPortal (EBP) 
L’EBP és una iniciativa de l’European Bird Census Council (EBCC), coordinada per l'ICO i que, 
gràcies a la col·laboració dels diferents portals web de recollida de dades ornitològiques d’Europa, com 
ara ornitho.cat, té com a objectiu discernir els canvis a escala europea en la distribució estacional dels 
ocells, els patrons migratoris i la fenologia. 
 
Al març de 2016, la Comissió Europea va atorgar un projecte LIFE Preparatory a aquesta iniciativa. 
L'objectiu principal del projecte LIFE, anomenat "Combining and improving online bird portals data to 
display near-real-time spatiotemporal patterns of bird distribution across Europe", i conegut per les 
sigles LIFE EPB (LIFE15 PRE / ES / 000002), és convertir el portal de demostració de l'EBP en un 
portal web en tota regla que mostri informació detallada i actualitzada dels patrons de distribució 
espaciotemporals d'abast europeu de les aus gairebé en temps real i de manera fiable. 
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El projecte té una durada de tres anys (gener 2016 fins a desembre 2018) i un cost total de 510.557 €, 
dels quals el 60% (306.334 €) són finançats per la Unió Europea. 
 
Hores d’ara, ja s’ha avançat força en alguns dels objectius principals del projecte: 
 

• S’ha creat un nou estàndard d'intercanvi de dades i s’està dissenyant una nova infraestructura de 
gestió, emmagatzematge i intercanvi de dades capaç de gestionar de forma automàtica i en 
temps gairebé real els processos d'intercanvi de dades entre tots els portals locals i la base de 
dades central. 

• S’està adaptant i millorant el portal de demostració de l'EBP actual i els models de distribució 
espacials per tal de mostrar de manera fiable i actualitzada els patrons de distribució 
espaciotemporals de manera detallada en temps gairebé real. 

• S’ha augmentat considerablement la cobertura geogràfica del projecte al incloure nous països: 
Bulgària, Croàcia, Estònia, Grècia, Hongria, Turquia i Romania. 

 
El projecte LIFE EBP està coordinat per el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i té cinc 
socis: Associació Isntitut Català d'Ornitologia (ICO), Swiss Ornithological Institute (SOI), British Trust 
for Ornithology (BTO), Natagora i Sovon Dutch Centre for Field Ornithology (SOVON). Per més 
informació vegeu http://life.eurobirdportal.org/. 
 

 
Exemple de mapes dinàmics que es mostren al visor de l’EBP 

 

Altres projectes i estudis 

Programa de recerca i conservació al Zoo de Barcelona 
Aquest projecte s’emmarca en el conveni signat entre l’ICO i el Zoo de Barcelona l’any 2009 a través 
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del qual es contempla la creació d’una estació d’anellament científic per a l’estudi i seguiment de la 
colònia de cria de bernat pescaire (Ardea cinerea) i altres ardèids al Zoo, i per a l’estudi i seguiment de la 
població hivernant de la gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) i el gavià argentat (Larus michahellis). 
Paral·lelament es fan cursos i activitats per a la formació de nous anelladors. 

Fins a l’actualitat s’han marcat 231 gavines rialleres, 417 gavians argentats, 18 bernats pescaires, 
13 martinets blancs, 7 esplugabous i 1 gralla. Aquests ocells porten anelles de lectura a distància que 
permet fer un seguiment dels seus desplaçaments. Això és de gran interès, especialment per a la gavina 
riallera que passa l’hivern a Barcelona i de la qual es disposa de moltes observacions dins de la ciutat i 
també a l’estranger. Hores d’ara s’han rebut lectures llunyanes (fora de l’àmbit de Barcelona) d’un total 
de 59 exemplars amb lectures a 18 països europeus. Els ocells marcats al Zoo han generat més de 4000 
lectures que proporcionen informació acurada dels seus moviments. 

 

 
 

Exemplar de gavina vulgar anellada al Zoo de Barcelona. Es pot observar l’anella de lectura a distància de color blau i amb codi de color blanc.  
 

Seguiment de la migració del Ballester amb geolocalitzadors 
Des 2012 l'Institut Català d'Ornitologia ( ICO ) està col·laborant amb l'Institut Suís d'Ornitologia en un 
estudi sobre la migració del ballester (Tachymarptis melba). Amb aquest objectiu, s'han capturat exemplars 
adults en les seves colònies de cria i se'ls han col·locat geolocalitzadors. Aquests aparells són de la mida 
d'un botó i tenen un calendari electrònic incorporat, un rellotge i un sensor de llum que controla 
constantment la llum del dia i l’emmagatzema segons l’hora i el dia. Quan es recuperen aquests 
geolocalitzadors, podem conèixer on van estar les aus aproximadament i traçar els seus moviments 
migratoris i àrees d’hivernada. Durant 2016 es van fer 28 captures en tres colònies i es van recuperar 6 
aparells. Aquests resultats preliminars, juntament amb la informació obtinguda a Suïssa, Bulgaria i 
Turquia, està en fase d’anàlisi per a la seva publicació. Per a la realització d’aquest estudi, l’ICO va rebre 
una subvenció del Parc Zoològic de Barcelona en el marc del Programa de Recerca i Conservació als 
programes Específics de Conservació proposats pels externs durant 2012 i també un ajut de l’Institut 
Suís d’Ornitologia. 

La problemàtica de les col·lisions dels ocells en edificis 
Durant 2014 es va traduir al català un document tècnic del Institut Suís d’Ornitologia titulat “ Edificis 
amb vidre i llum respectuosos amb els ocells” on es detalla el perquè d’aquesta problemàtica, a la 
vegada que s’aporten possibles solucions. Aquest document actualment està disponible en pdf. Durant 
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l’any 2016 s’ha continuat el seguiment de la mortalitat en un edifici de Tarragona durant la migració 
postnupcial i s’han recollit dades d’edificis amb problemes de col·lisió arreu de Catalunya. 

Pla de Conservació de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona 
Es col·labora amb els gestors dels parcs gestionats per la Diputació de Barcelona en l’elaboració dels 
Plans de Conservació. En aquest context es realitza un informe sobre l’estat de conservació de totes les 
espècies nidificants a la xarxa de parcs. Una altra de les accions que es desenvolupen en el marc del 
conveni de col·laboració és els una promoció del projectes de seguiment SOCC, SYLVIA i Ornitho.cat 
i la elaboració d’una bateria d’indicadors per informar als gestors dels parcs de l’estat de les poblacions 
d’ocells i dels seus hàbitats. Així mateix, les dades del portal Ornitho.cat recollides a la província de 
Barcelona s’integren al GBIF (Global Biodiversity Information Facility) per tal de facilitar la divulgació i ús 
de la informació des de la Diputació de Barcelona a la societat a través del seu nou web de conservació.  
 

 
 

Aspecte de les dades del portal Ornitho.cat de la província de Barcelona al GBIF. Aquest portal 
internacional conté només una part de les observacions del portal de l’ ICO. A partir del volcat de 

dades en aquest portal, la Dipuació de Barcelona promou el coneixemnet i la ciencia de la 
ciutadania en el seu àmbit. 

 
També es genera un mòdul d’accés a les observacions Ornitho.cat per a cada parc (en fase de proves) 
Aquest mòdul es mostren les observacions d’animals que es vagin enregistrant pels col·laboradors del 
portal en un termini determinat (per exemple, en el darrer més. Finalment es realitzen tres jornades de 
formació sobre el funcionament del portal Ornitho.cat per al personal tècnic i de guarderia de la xarxa 
de parcs de la Diputació de Barcelona. 

Sistema d’Informació Territorial de la xarxa d’espais lliures de la Diputació de Barcelona 
(SITxell) 
Tots els avenços realitzats fins ara en el marc del SITxell han servit per valorar des de la perspectiva de 
la conservació de la biodiversitat l’interès de les espècies i del territori on es troben, però fins ara els 
indicadors generats per al SITxell no s’han contextualitzat de forma clara i inequívoca com a serveis 
ecosistèmics. Aquest 2016 es va realitzar una avaluació de dos serveis ecosistèmics, la dispersió de 
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llavors per part dels ocells (dades Atles hivern) i el paper recreatiu dels ocells i altres vertebrats (dades 
Ornitho). 
 

 
Diagrama del procediment per avaluar la dispersió de llavors feta pels ocells en l’àmbit SITXELL 

 

Relacions institucionals 

Col·laboració amb la Generalitat  
Bona part dels projectes de seguiment de l’ICO es desenvolupen gràcies al suport de la Generalitat de 
Catalunya. Entre els projectes desenvolupats conjuntament hi ha l’Oficina Catalana d’Anellament 
(OCA), el SOCC, el SYLVIA i el projecte MIGRACIÓ. També es col·labora amb Centres de 
Recuperacions de Fauna per l’estudi dels efectes poblacionals en la mortalitat de rapinyaires. 

Col·laboració amb altres institucions 
L’any 2016 es van prorrogar un any més els convenis o contractes ja existents amb la Diputació de 
Barcelona, Parc de Collserola, Zoo de Barcelona, Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i 
Ajuntaments de Tarragona, Terrassa, Vacarisses, Lleida i Flix. 
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Altres relacions institucionals i acadèmiques 
 
European Bird Census Council (EBCC) 
L’ICO cedeix els resultats del SOCC per a la generació de tendències de les poblacions d’ocells comuns 
(PECBMS) i atles (EBBA2). El nostre company Sergi Herrando i en Lluís Brotons assisteixen a les 
reunions periòdiques del EBCC. 
 
Swiss Ornithological Institute 
Es col·labora amb aquesta institució en el desenvolupament del portal ornitho.cat i amb iniciatives de 
caire Europeu vinculades als portals online de recollida de dades ornitològiques. També es mantenen 
contactes en relació al seguiment d’ocells comuns, atles i projectes de migració d’ocells. Des de 2012 es 
col·labora també en el marc del projecte Orenetes. 
 
Comissió Seguiment Segarra-Garrigues.  
Durant 2016 l’ICO va seguir tenint un paper actiu en la comissió de seguiment del canal Segarra-
Garrigues. 
 
Parc de Collserola 
Es participa de les reunions del Consell Consultiu de Collserola, on l’ICO hi té un representant. 
Juntament amb els investigadors del parc. 
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Formació 

Cursos 
Seguint amb una estratègia d'incrementar l'oferta de cursos, tant en varietat com en quantitat, durant 
2016 s'han ofert molts cursos diversos que han tingut molta acceptació, incloent-hi cursos de fotografia, 
més sortides d'un matí, un dia o dos dies i la continuació dels cursos d'introducció i identificació 
d'ocells. Hi ha hagut una gran demanda de cursos i en molts d'ells s'exhaurien les places a poc 
d'anunciar-los; en alguns d'ells s'han duplicat les places, posant-hi un altre professor per les sortides de 
camp. 
 
Es van fer també activitats gratuïtes amb sortides guiades que també van servir per tal que hi hagués 
més persones interessades a aprofundir. Principalment, es van fer sortides guiades al Jardí Botànic, 
Bioblitz, Zoo de Barcelona i Parc de Collserola a petició de les organitzacions corresponents. 
 
Arran d'un acord amb SWAROVSKI-OPTIK, els participants a cursos entraven en un sorteig d'uns 
prismàtics EL 10 x 32 que es van sortejar al Delta Birding Festival 2016. 
 
En total, el nombre de participants en totes aquests cursos i activitats ha estat de 255. Com cada any, les 
valoracions van ser molt positives (vegeu resultats a continuació). 
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Resul tats de les enquestes sobre els curs os de l'ICO (2016) 
 

Valoració de la informació rebuda      Valoració del nivell del curs 
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Recerca 
La activitat d’aquesta àrea de l’ICO el 2016 s’ha centrat principalment a consolidar els projectes i les 
accions que s’havien iniciat els anys anteriors i plasmar totes aquestes activitats en publicacions 
científiques. Concretament el director científic de l’ICO ha participat en els projectes sobre l’elaboració 
d’indicadors de l’impacte del canvi ambiental en la biodiversitat basats en les dades dels seguiments 
d’ocells tant a escala local, catalana com internacional.  
 

Productivitat científica de l’ICO i difusió de la recerca 
 
Articles científics (en negreta, membres de l’ICO) 
 

2016 
 

� Herrando, S., Brotons, L., Anton, M, Guinart, D. 2016. Biodiversity loss for rural abandonment 
in LTER Montseny measured by bird surveys. Revista Ecosistemas 25: 58-64. 

� Herrando, S., Brotons, L., Anton, M., Páramo, F., Villero, D., Titeux, N. Quesada, J. & 
Stefanescu, C. 2016. Assessing impacts of land abandonment on Mediterranean biodiversity using 
indicators based on bird and butterfly monitoring data. Assessing impacts of land abandonment on 
Mediterranean biodiversity using indicators based on bird and butterfly monitoring data. 
Environmental Conservation, 43: 69-78. 

� Regos, A., D'Amen, M., Titeux, N., Herrando, S., Guisan, A., Brotons, L. 2016. Predicting the 
future effectiveness of protected areas for bird conservation in Mediterranean ecosystems under 
climate change and novel fire regime scenarios. Diversity and Distributions 22: 83-96. 

� Gamero, A., Brotons, L., Brunner, A., Foppen, R., Fornasari, L., Gregory, R.G., Herrando, S. et 
al. 2016. Tracking Progress Towards EU Biodiversity Strategy Targets: EU Policy Effects in 
Preserving its Common Farmland Birds. Conservation Letters doi: 10.1111/conl.12292 

� Philip A Stephens, Lucy R Mason, Rhys E Green, Richard D Gregory, John R Sauer, Jamie Alison, 
Ainars Aunins, Lluís Brotons, Stuart HM Butchart, Tommaso Campedelli, Tomasz Chodkiewicz, 
Przemysław Chylarecki, Olivia Crowe, Jaanus Elts, Virginia Escandell, Ruud PB Foppen, Henning 
Heldbjerg, Sergi Herrando, et al. 2016. Consistent response of bird populations to climate change 
on two continents. Science 6281: 84-87. 
 

Difusió 
 

L’Abellerol 
Durant l’any 2016 es van publicar 2 números (52-53) de l’Abellerol (primavera 2016 i hivern 2016-
2017). Recordem que des del número 51 aquesta publicació compta amb una nova maquetació amb una 
portada a tot color i potenciant una publicació amb més imatges i il·lustracions. 
 

La Revista Catalana d’Ornitologia 
Durant l’any 2016 es va publicar un volum de la Revista Catalana d’Ornitologia: vol. 32 (2016) amb un 
total de cinc articles i dues notes breus amb un total de 60 pàgines.  
 

El Web i el Butlletí electrònic 
Durant 2016, ornitologia.org es van rebre 46.817 visites, amb un total de 26.113 usuaris diferents que 
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van consultar el web. Els apartats que més es van renovar van ser el del butlletí electrònic i els 
d’activitats com cursos i sortides. Les parts més visitades del web van ser els cursos i les activitats i, per 
projectes, l'anellament, el socc i l'atles de bcn. En conjunt, tots els portals web de l’ICO 
(ornitologia.org, orenetes.cat, sioc.cat, ornitho.cat, etc) van ser visitats per 95.435 usuaris diferents. 
Durant l’any 2016 es van enviar un total de 14 butlletins electrònics (números 440 a 453). 

Iniciatives socials i organització interna 

Evolució del nombre de socis 
Actualment, el nombre de socis de l’ ICO és de 1.319, un 7,5% més que fa un any. Per segon any 
consecutiu, s'ha enviat un carnet de soci a tots els membres de l'ICO. 

Vocal del soci 
Durant l’any 2016 només s’han rebut 9 peticions, principalment demanant donar-se de baixa o en 
relació a la quota de soci.  

DBF 
Es va celebrar la tercera edició del Delta Birding Festival organitzat conjuntament entre Oryx, la 
Fundació Catalunya-La Pedrera i l'ICO. Com en edicions anteriors el festival va tenir lloc a les 
instal·lacions de Mónnatura al Delta de l'Ebre. Entre d'altres coses, l'ICO va coordinar els voluntaris i 
va proporcionar la majoria dels ornitòlegs experts per les sortides guiades a diferents indrets, incloent-hi 
les sortides en vaixell a alta mar i pel riu Ebre. Els ponents internacionals més destacats van ser Lars 
Svensson, Yossi Leshem, Per Alstom i Hadoram Shirihai, a més de molts ponents catalans i de l'estat 
espanyol. 
 
El nombre de visitants va ser d'uns 2.000, un increment important respecte els anys anteriors. Els 
comentaris en publicacions i blogs locals o internacionals van ser molt positius. 
 
 



Institut Català d’Ornitologia                                                               

 

Resum d’activitats de l’any 2016                                                                                 27 

 

Comptes 2016 
 
 

 
 
 



Institut Català d’Ornitologia                                                               

 

Resum d’activitats de l’any 2016                                                                                 28 

 

 
 
 
 


