c/Sabino Arana,34, 1r-1a
08028 Barcelona
Tel. 934 110 926
Fax 934 914859

CENSOS D’ISARD A LES RESERVES NACIONALS DE CAÇA DE CADÍ I DE CERDANYA‐ALT URGELL
Des de Forestal Catalana, a través de la tècnica de les reserves mencionades, s’ha procedit en els
últims mesos a organitzar i planificar els censos que possibiliten entre altres objectius,
l’establiment del Pla Cinegètic de les Reserves on s’estableix les possibilitats de cacera de cada
reserva.
El cens d’isard de la Reserva Nacional de Caça del Cadí s’ha realitzat en 6 jornades, cobrint les
quatre comarques que compren la reserva. El nombre de persones a coordinar varia entre les 9
persones del dia 27 de juny, a les 19 persones que van participar el dia 26 de juny, amb un global
de 88 persones entre agents rurals, personal de Forestal Catalana, guardes de reserva de fauna,
personal de les àrees privades de caça contigües, personal del Parc Natural del Cadí‐Moixeró,
alumnes en pràctiques i voluntaris repartits entre els 6 dies de cens d’isard.
Pels censos no només és necessari el personal que conegui les rutes de cens i els animals sinó que
també cal personal pel suport logístic amb els vehicles ja que la majoria dels itineraris de cens no
són circulars. Destacar que en alguns sectors els censos d’isard es duen a terme de forma
simultània i coordinada amb personal propi de les àrees privades de caça adjacents a la reserva
del Cadí.
El cens d’isard de la Reserva Nacional de Caça de Cerdanya‐Alt Urgell s’ha realitzat en 3 jornades,
i ha contat amb un global de 31 persones al llarg dels 3 dies de cens entre els quals hi havia,
personal de Forestal Catalana, guardes de reserva de fauna, agents rurals, alumnes en pràctiques
i personal del Parc Natural del Cadí‐Moixeró. Aquest any 2017 s’ha dut a terme els dies 5, 6 i 7 de
juliol.

Part del personal participant en el censos de la RNC Cerdanya‐Alt Urgellque hi havia a la Vall de la
Llosa en el punt on es reunien els equips dels 5 itineraris que fan cap a Prat Xuxirà a més dels
companys que donen suport logístic. Rutes de 6‐7 hores a peu.
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Per primera vegada, i gràcies a un company de Forestal Catalana, s’ha aplicat la tecnologia de
Cybertracker per a la realització dels censos d’espècies cinegètiques a Catalunya. Aquest mètode
es basa en un sistema informàtic que s’ha desenvolupat des de Forestal Catalana i que permet
georeferenciar les dades de camp mitjançant l’ús de tauletes, en lloc de les tradicionals fitxes en
paper. Per a l’aplicació d’aquest nou mètode s’han emprat 12 tauletes Samsung de 7” comprades
per a aquest fi, així com alguns altres dispositius mòbils (tauletes o telèfons mòbils) que els
participants han ficat a disposició de manera voluntària.
El resultat de l’aplicació d’aquesta nova tecnologia per a recollir les dades de camp ha estat molt
satisfactori en tots els aspectes. Per una banda, la total acceptació, implicació i col∙laboració del
personal que realitza les feines de camp a l’hora d’usar aquest nou mètode, no havent de
destacar cap problema important. Per altra banda, l’increment en la precisió de la informació
recollida que aporta el mètode, ja que es pot estimar la localització dels exemplars observats
(amb el que això representa quan a possibilitats d’anàlisi posterior de les dades, al poder‐les
creuar amb sistemes d’informació geogràfica). Finalment l’eficiència que aporta aquest nou
mètode, ja que totes les dades recollides passen a estar disponibles de manera quasi immediata
una vegada acabats els censos.
La realització dels censos, i l’aplicació d’aquesta nova metodologia ha comportat un esforç i
dedicació molt important, tant de gestió de personal, com de gestió de material i d’adequació de
les eines informàtiques necessàries, però l’esforç esmerçat paga la pena pels bons resultats
obtinguts.
A continuació es mostra un exemple de les dades recollides durant la realització dels censos
d’isard en 2017 en Cadí i Cerdanya Alt Urgell.
Exemple de resultats enl’itinerari de cens Cadí 04
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De manera resumida, ho tenim en aquesta taula
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A continuació es mostra la distribució dels grups d’isards observats en ambdues reserves
nacionals de caça.
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Grups d’isards observats en el censos de la RNC del Cadí

Grups d’isards observats en el censos de la RNC de Cerdanya‐ Alt Urgell

És important destacar que aquesta informació estava disponible per a ser tractada a les poques
hores d’acabats els censos, fet que ha possibilitat, entre altres coses, poder mostrar a les Juntes
Consultives de les Reserves, una proposta de cupos de caça, la qual cosa requeria major temps
amb el tradicional mètode de fitxes en paper.

GRAN FEINA MARTA i ÀNGEL
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