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Seguiment de poblacions salvatges
L’objectiu del seguiment d’espècies és obtenir informació sobre els paràmetres demogràfics bàsics
per avaluar el seu estat de conservació i millorar-lo. Aquests paràmetres són el nombre
d’individus que formen la població i les seves taxes vitals: supervivència i taxes reproductives.

Un bon exemple
40 anys de seguiment de l’àliga perdiguera a Catalunya

GRÀFIC O IMATGE

Per obtenir aquestes dades, cal un bon
disseny de mostreig i realitzar treball
de camp, que inclou el seguiment de
territoris i el marcatge d’individus per al
seu posterior reavistament.
Gràcies a les històries de captura –
marcatge – reavistament dels individus
es pot estimar la supervivència. A
partir del nombre de polls observats es
pot estimar directament l’anomenada
productivitat (nombre de polls que
volen per parella).

Determinació d’edat i identitat d’individus
territorials.

Selecció d’àrea d’estudi i disseny
del mostreig.

Determinació del nombre de polls que
volen.

de dieta a partir d’anàlisi
GRÀFIC O IMATGEEstudi
d’egagròpiles (boles de material

Estudi de dieta a partir d’anàlisi
d’isòtops estables.

Seguiment dels territoris.

Captura de polls al niu, marcatge amb anelles
i presa de mostres.

Radioseguiment d’individus
territorials.

indigerible que regurgiten) i restes al
niu.

Aspectes com l’ús de l’espai, els efectes de les substàncies contaminants, la composició de la
dieta o l’estructura genètica de la població poden ser rellevants per a la conservació.

Organitza:
Som Grup UB:

Amb el suport de:

Anàlisi demogràfica aplicada a la conservació
Anàlisi de supervivència
Estimar la supervivència, un paràmetre
demogràfic clau, requereix disposar d’un
elevat nombre d’observacions dels
individus marcats al llarg de la seva vida
per poder construir les seves històries de
captura – marcatge – reavistament i
fer-ne el tractament matemàtic amb els
models adequats.
Autor: Christian Boutrouille

Observació d’individus en diferents estadis al llarg de la seva vida
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Gràcies a un ampli ventall
d’eines estadístiques es pot
comprendre millor el
funcionament de les poblacions
d’animals salvatges
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Disminució població Creixement

Una vegada es coneix el cicle vital de l’espècie d’estudi és possible aplicar
models demogràfics realistes. Aquests models ens permeten
comprendre el funcionament de la població, conèixer les fases del
cicle vital que més afecten la dinàmica de la població i quina és la
tendència poblacional en el futur. Totes elles permetran dissenyar
adientment les mesures de conservació.

Supervivència adulta

Supervivència
preadulta

Increment relatiu de la taxa vital

Identificar les fases del cicle vital que més
afecten la dinàmica poblacional.

Conèixer la dinàmica de poblacions
espacialment estructurades.

Avaluar la viabilitat de la població en el futur.

Conservació
Per combatre la disminució de les poblacions i prevenir l'extinció d'espècies és indispensable
conèixer i diagnosticar adequadament tant el seu estat poblacional com els factors implicats en la
seva regressió per tal d'emprendre mesures de conservació adequades.

Causes de mortalitat

Radiografia d’una àliga morta a trets. Els
punts clars són perdigons incrustats al
cos de l’animal.

Autor: Dirección General de Medio Ambiente de Murcia.

L’electrocució és la principal causa de
mortalitat d’aquesta espècie.

L’electrocució, la caça i el xoc amb línies
elèctriques són les principals causes de
mortalitat de l’àliga perdiguera

Causes de mortalitat de l’àliga perdiguera (19902010).

Problemes en la reproducció
L’hàbitat òptim per l’àliga
perdiguera és el matollar
mediterrani.
És important destacar que
cada cop hi ha menys ramats
i pagesos, el que està
causant la desaparició dels
espais oberts on viuen les
principals preses de les
àligues.
Per altra banda, la
construcció indiscriminada

d’infraestructures i la
presència de molèsties poden
fer perdre l’àrea de cria i en
alguns casos el territori.

El deteriorament de
les àrees de cria i la
pèrdua d’hàbitat
afecta negativament a
la reproducció

La presència de persones pròximes als nius
és un exemple de molèstia.

La creació de carreteres en els cingles de cria
pot causar problemes en la reproducció de
l’àliga perdiguera.

Recerca aplicada: recomanacions als gestors
RECOMENACIONS

ADEQUACIÓ

Els nostres resultats mostren un
increment de les poblacions en els
territoris d’estudi en què s’han aplicat
Amb el suport de:

ACCIONS
• Correcció dels suports elèctrics perillosos
• Ordenació dels usos del territori
 Gestió de l’hàbitat
 Plans de millora de les espècies
cinegètiques
 Construcció de refugis per la fauna
 Recuperació de conreus tradicionals
 Creació de deveses i pastures
Uns 1000 suports perillosos situats al sector
prelitoral de la província de Barcelona van ser
corregits en el període 2001-2008 a Barcelona.

