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Iniciatives institucionals i socials

DBF 2018
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• 21, 22 i 23 setembre
• Cinquena edició
• Noves activitats
• Els ponents més destacats: Neil

Rettig i Laura Johnson (águila
menjamones de les Filipines), Killian
Mullarney (repeteix), Ian Lewington,
Mark van Beirs, Dani López Velasco
(repeteix), Martin Collinson, Ivan
Maggini.

• Consolidació Espai Àgora
• Consolidació concursos
• Oferta paquets per estrangers
• Pressupost: 73.000€
• Projecte conservació sobre la tórtora

(marcatge amb GPS)



Iniciatives institucionals i socials

1r Congrés d'Ornitologia de les Terres de Parla Catalana
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Estació Biològica del Montseny

•Dos edificis cedits pel Parc Natural de Motnseny a l’ICO via
consessió per a ser gestionats com a estació biològica
•Alberg de suport a la recerca de Fontmartina

– Sala de presentacions amb capacitat 30 persones aprox.
– 14 llits (en lliteres)
– Cuina
– Serveis i dutxes
– Sala d’estar
– Calefacció, llum, aigua,

•Alberg de suport a la recerca del Refugi del Puig
– Sala básica de reunions/practiques amb capacitat 15 persones aprox.
– 12 llits (en lliteres)
– Cuina
– Serveis i dutxes
– Calefacció, llum, aigua
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Iniciatives institucionals i socials



Formació
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Formació

Prioritats
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•Cursos
•Donar sortida a la demanda (cursos s’omplen en 24 hores)
•Augmentar nombre i crear-ne nous
•Programa per l’Estació Biològica del Montseny

•Viatges:
– Col·laboració amb Quomatravel
– Experiència positiva viatge a Marroc 2018
– Calendari 2018/2019

• Desembre Israel
• Setmana Santa Romania
• Maig Costa Est USA
• Setembre Armènia i Geòrgia

•Cursos d’aprofundiment per anelladors:
Es continua línia iniciada



Difusió
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Difusió

Prioritats

•Material de presentació: Durant aquest any es
preveu publicar un llibret en color que serveixi com
a presentació de l’associació i dels projectes i
activitats que desenvolupa.

•Revista Catalana d’Ornitologia (RCO): A finals
de 2018 es publicarà el proper volum de la
revista.

Altres accions rellevants

8

•L’Abellerol: Publicació de dos números d’aquest
butlletí de contacte dels socis.

•Butlletí Electrònic de l’ICO: Enviament d’aquest
mitjà de comunicació de periodicitat setmanal i/o
quinzenal per a la difusió de notícies i anuncis
d’activitats.

•Xarxes socials: Després d’haver intensificat la nostra activitat en les xarxes socials, es continuarà en aquesta línia
i en la de treballar estadístiques i altra informació sobre els nostres seguidors que ens pugui ajudar a adaptar millor
la comunicació de les activitats a les seves necessitats.



Oficina Catalana d’Anellament
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Oficina Catalana d’Anellament

10

Prioritats

•Manteniment de les tasques de coordinació i gestió de l’anellament. L’objectiu principal de 2017 serà el de
mantenir al màxim el nivell de funcionament habitual de l’OCA, per tal de garantir una bona coordinació de la feina
dels anelladors i dels diferents projectes d’anellament així com la deguda gestió de les dades i dels portals webs
associats (e.g. marques especials).

Altres accions rellevants

•Nova normativa Al llarg de 2018 està previst de seguir
treballant en canvis en la normativa d’anellament, feina que ja
es va endegar el 2016 per adaptar-la a les necessitats actuals.

•Balanç d’anellament. Confecció del balanç de 2017 i
tasques de gestió del banc de dades de l’OCA.

•Realització de les proves d’accés a anellador de l’ICO.
Com cada any es faran dues convocatòries: juny i desembre.

•Nova pàgina de marques especials. Es posarà en
funcionament una nova versió amb noves millores i
prestacions.



Projectes de Seguiment
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Projectes de Seguiment: Atles d’Europa

Prioritats

•Atles d’Europa: L’ICO, conjuntament amb la Societat
Ornitològica Txeca i l’Institut Suís d’Ornitologia, i sota la direcció
de EBBA2 Atlas Steering Committee de la EBCC, s’encarrega
de coordinar el nou Atles d’ocells nidificants d’Europa.

•Un cop finalitzada en anys anteriors la metodologia, les bases
de dades i els portals per visualitzar i corregir errors i les tres
proves pilot de recollida i anàlisi de dades preliminars, de cara a
2018 les prioritats que té encarregades l’ICO són:

– Donar suport específic en les estimacions
d’abundància

– Finalitzar la recopilació de dades definitiva, tant de
50x50 km com dades estandarditzades

– Realitzar, conjuntament amb la resta de coordinadors
europeus, la validació de dades

– Analitzar les dades validades
– Preparar els documents per a la redacció textos
– Continuar donant suport als atles nacionals en països

sense experiència

• La publicació està prevista per a finals de 2020.
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Projectes de Seguiment: Nou Atles d’ocells

Prioritats

•L’Atles en les avaluacions de les Directives
europees: Aquest any es pretén començar a
emprar les dades de l’Atles en els informes
periòdics que el Departament de Territori ha de
realitzar sobre l’estat de l’avifauna a Catalunya per
a la Comissió Europea a través del Ministeri
Espanyol.

•Coordinació: El 2018 es treballarà fort per acabar
de cobrir quadrats que han quedat sense cobrir en
les tres temporades anteriors. Una part d’aquesta
feina serà professional (quadrats que no reben
l’atenció dels col·laboradors voluntaris). Es
desenvolupen acords amb la Fundació Zoo de
Barcelona i el Departament de Territori per enllestir
aquesta tasca i iniciar les anàlisis de dades.
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•Col·laboració amb altres projectes: S’enviaran
les dades del Nou Atles a l’EBCC i SEO/BirdLife
per als projectes d’Atles d’Europa i Espanya. Es
col·labora amb l’atles de les Balears (hivern) i del
País Basc.



Projectes de Seguiment: Atles de Barcelona

Prioritats

•Atles de Barcelona:
•Aquest projecte s‘impulsa
de forma conjunta per
l’Ajuntament de Barcelona,
La Universitat de
Barcelona, La Fundació
Zoo de Barcelona i l’ICO.
•Els mostrejos es van
finalitzar el 2015 i les
anàlisis i la redacció de
pràcticament tots els
continguts es van fer el
2016.
•El 2017 es treballa en la
maqueta del llibre i totes
les correccions necessàries
per poder ser publicat
abans de finals d’any. El
publicarà la impremta
municipal.
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Projectes de Seguiment: SOCC

Prioritats

•Coordinació: Enguany l’objectiu és impulsar la sinèrgia amb
el Nou Atles dels ocells nidificants de Catalunya. També es
treballarà en un nou sistema (on-line) per a la tramesa de
dades dels col·laboradors emmarcat dins del portal
Ornitho.cat. Es publica el 16è report de SOCC.
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•Tendències específiques i indicadors: S’actualitzaran les
tendències de les espècies comunes i els indicadors
d’hàbitats i de canvi climàtic i efectes de abandonament de
les terres a partir de les dades SOCC. S’intensifica l’interès
de complementar les dades SOCC amb altres fonts de
dades de cara d’ocells i altres taxons per desenvolupar per
primer cop el Living Planet Index de Catalunya.

•Noves estimes poblacionals: Aquest any, en el marc de la
tramesa d’informació al Departament per al reporting de la
Directiva ocells i del Nou Atles, es farà una actualització de
les estimes poblacionals d’ocells comuns amb les dades del
SOCC.



Projectes de Seguiment: SYLVIA i MIGRACIÓ

Prioritats
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•Cobertura geogràfica projecte SYLVIA: L’objectiu es mantenir el nombre d’estacions actives al voltant de 40
tenint en compte que la Generalitat ha deixat de finançar les estacions dels Parcs.

•EURO-CES: Com cada any, les dades del SYLVIA
s’utilitzaran per fer un anàlisis conjunt de les dades CES a
nivell Europeu.

•Cobertura projecte MIGRACIÓ: Igual que en els anys
anteriors, durant el 2018 es preveu que només hi hagi
operatives una campanya de primavera: Aiguamolls de
l’Empordà (del 2 de març al 30 de maig), i una de tardor:
Canal Vell (4 d’agost a 1 de desembre). Enguany es tornarà a
contractar anelladors professionals per dur a terme la feina.

•Participació i nova aplicació mòbil: S’ha previst fer una reunió de coordinació amb els participants del projecte
(conjuntament amb els del SYLVIA) i s’incentivarà la seva participació en els nous cursos de reciclatge en
anellament. Des de 2016 funciona un aplicatiu per entrar el resum de captures dels dos projectes i poder mostrar els
resultats en temps real.



Projectes de Seguiment: ornitho.cat i EBP

Prioritats

•Ornitho

•A finals d’any es preveu tenir totalment funcional el mòdul
d’entrada de dades del projecte SOOC.

• Durant l’any es posarà en marxa el mòdul de mortalitat
d’Ornitho tan al web com a l’app Naturalist.

•Se seguirà impulsant la col·laboració amb altres grups
taxonòmics i l’enviament de dades en forma de llistes
completes.
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•EuroBirdPortal (EBP):

•Durant aquest any s’han de connectar automàticament a
la base de dades central del projecte un total de 12 portals
o al menys el 80% de les dades que es recullen en el
conjunt del partenariat.

•A finals d’any s’espera tenir disponible la versió beta del
visor EBP en “temps real”. Aquesta versió del visor ha de
mostrar dades de fins a la darrera setmana i actualitzar-se
un cop per setmana.



Projectes de Seguiment: Orenetes, Nius i OdJ

Prioritats

•Concursos/activitats: en general es faran més
concursos o activitats de promo que estimulin els
col·laboradors a participar més. Són uns col·lectius que
responen bé a aquest tipus de propostes.

•Orenetes: Es treballarà en fer anàlisi de les dades
recollides des de 2007 per treure conclusions,
combinant-les amb les del SOCC..

•Nius: El projecte es consolida tot i que caldrà continuar
fent accions per aconseguir més participació. Cal força
més mostra per poder analitzar dades.

•Ocells del Jardins: A part dels usuaris aficionats als
ocells de jardí, OdJ va molt bé per introduir els més
principiants en l’ornitologia però molts d’aquests
col·laboradors acaben col·laborant més amb Ornitho
quan tenen més coneixements. La tendència a la baixa
detectada en anys anteriors, que ara sembla
estabilitzada, s’intentarà revertir.
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Recerca
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Recerca

Prioritats científiques

•Producció científica: Seguir amb la línia d’anys 
anteriors:

•1) Desenvolupament d’indicadors d’estat i de procés a 
partir dades dels seguiments. 
•2) Estudi dels factors (usos sòl, canvi climàtic, etc.) que 
estan fent canviar les poblacions d’ocells
•3) Desenvolupament de metodologies per millorar la 
cobertura SOCC per a espècies prioritàries.
•4) Monografia sobre ocells forestals mediterranis i sobre 
impacte del canvi climàtic en ocells

•Transferència: Es desenvoluparan les eines necessàries 
per la millorar la transferència científica de cara al públic 
general i gestors del medi natural, així com en l’àmbit 
internacional.
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Pressupost
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Pressupost

INGRESSOS                                                     DESPESES
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PER PROJECTE/ÀREA
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