
Els censos i els recomptes 

com a eina de treball 
 



1. Introducció als conceptes 

2. Planificació 

3. Objectius dels censos. 

4. Exemples. 

 



Què és un Cens...? 

És una mesura o quantificació de fets i 

d’éssers dins un temps i un espai concret.  

Té la funció de determinar o obtenir dades 

objectives i el més ajustades a la realitat.  

Una mostra és un cens dins una part 

concreta d’un espai més gran. 

Els resultats obtinguts mitjançant vàries 

mostres serveixen per a mesurar la resta de 

territori.  



Perquè...?  

Es censa per determinar amb la màxima exactitud la mida real d’una població i poder 

estudiar la seva evolució dins del temps. 

Aquestes mesures, al comparar-les, poden comportar la detecció de problemes i provocar 

l’adopció de mesures correctores per part de les entitats o organismes responsables.  

Com...?  

Seguint una planificació i un disseny prèviament estudiat i concretat. Així es poden 

comparar els resultats fets en diferents temps i espais  



... per determinar amb la màxima exactitud la mesura real d’una població i poder 

estudiar la seva evolució dins del temps...  

...seguint una planificació i un disseny prèviament estudiat i concretat. Així es poden 

comparar els resultats fets en diferents temps i espais...  



Una població és un col·lectiu definit arbitràriament* en quan a un temps i un espai. 

(Ramón Margalef, 1974) 

A la natura es presenten dos tipus diferents de poblacions:  

Les tancades: aquelles que no tenen emigració, immigració, natalitat ni mortalitat dins del 

període del cens. 

Les obertes: aquelles que si contemplen aquests atributs.  

És fonamental el considerar si la població accessible mitjançant el cens es correspon amb la 

població real assentada a l’àrea estudiada.    

Per tant, sempre s’ha de tenir present el factor de relació entre la població controlada pel 

cens i la població real (quina part de la població real està sotmesa al nostre control...?)  

*Arbitrari: que va contra la justícia, la raó, la llei, etc; exercit atenent només al caprici o la pròpia voluntat  



Distribució d’una població dins d’un espai  

Uniforme: els individus es reparteixen uniformement. El seu número per unitat d’espai és constant. 

És una situació rara i aïllada (nius a colònies de certes espècies marines...)  

A l’atzar: els organismes tenen la mateixa probabilitat de trobar-se en qualsevol punt del seu 

hàbitat. Necessita medis homogenis i que les espècies no tinguin tendència ni a evitar-se ni a 

agrupar-se. És molt rara...  

Aplegadissa: els individus tendeixen a concentrar-se per mútua atracció o per les particulars i 

variades condicions ambientals. És la més comuna... però la més complicada d’avaluar...!  

            C                        A                         B 

            Uniforme                               a l’Atzar                            Aplegadissa 

La superfície  de l’espai estudiat condiciona molt el tipus de distribució 



El clima, el tipus de substrat i l’afectació directa o indirecta de les activitats humanes condiciona un 

espai físic possibilitant la variabilitat i la discontinuïtat.  

Aquests condicionants creen hàbitats: zones on una espècie és capaç de viure durant una temporada 

o de manera permanent.  





Quanta més qualitat ambiental té una zona  

més densa és la població que l’ocupa, i viceversa. 

Però a més densitat, la qualitat minva ràpidament...  

 

Selecció de l’hàbitat: bondat (o conveniència). 

Són un conjunt de factors abiòtics (llum, temperatura, 

humitat...) i biòtics (aliment, competència entre individus o entre espècies...) que incideixen en la 

distribució d’una població dins l’espai fent-la diferent a la que seria en base a les seves preferències 

innates.  

Domini vital: és l’àrea física sobre la que un 

animal es mou al llarg de les seves activitats 

rutinàries. 

Domini Vital Anual és el conjunt de totes les àrees 

ocupades regularment amb les seves corresponents 

rutes de comunicació.  

Domini vital d’un ratolí de camp Apodemus sylvaticus des del 9/08 al 01/09.    



El Domini Vital pot ser exclusiu d’un sol animal o pot estar ocupat per un grup d’individus que 

viuen junts. La distribució pot tenir aspectes socials. 

(Gregarisme: tendència a associar-se amb animals de la mateixa espècie).  

 Agregacions: grups d’individus sense coherència social. Responen a necessitats 

d’alimentació, seguretat...  

 Grups socials: grups amb certa continuïtat i estructuració. Fins i tot, a vegades, 

jerarquies). Poden ser de dues classes:  

-.Oberts: són grups laxes que permeten l’entrada i/o la sortida de diferents 

individus  

-.Tancats: són grups fortament estructurats que no toleren l’ingrés de nous 

exemplars i poden expulsar a exemplars sobrants (joves...).  

   Es subdivideixen en unitats socials.  



Agregació de desenes de milers de flamencs Phoeniconaias minor al llac Nakuru, a Kénia...  



Territorialitat: defensa d’un Territori davant altres exemplars de la mateixa espècie. 

Un Territori és una porció de Domini Vital dins la que un individu (o grups d’individus) 

impedeixen que altres individus realitzin unes activitats concretes i determinades.  

-Domini Vital No exclusiu:  

No hi ha comportament territorial. 

 

-Domini Vital Exclusiu:  

El comportament territorial de certs 

individus impedeix una superposició 

d’àrees. Presenta notables variacions 

segons les espècies 

  - Pot haver-hi diferències 

entre sexes, edats i 

temporades, o situacions on el 

territori defensat és solament 

una petita porció de terreny... 



Territorialitat limitada per necessitats d’espai adequat per nidificar... Pingüins imperials Aptenodystes 

forsteri, a l’Antàrtida 



Distribució temporal. Ritmes. 

 Les circumstàncies ambientals varien de manera constant al llarg del temps. El fotoperíode, la 

temperatura, la disponibilitat d’aliment...  incideixen de manera molt seriosa sobre les poblacions, 

fent que siguin més abundants o escassos en determinats moments.  

 

Quan aquests canvis ambientals són cíclics (hivern-primavera-estiu-tardor, dia-nit...) les respostes 

conductuals dels individus també són compassades i rítmiques: els Ritmes  

Abundància de ratolí a dues fagedes de Dinamarca 



Ritmes d’abundància 

La natalitat, la mortalitat o les migracions no són constants al llarg del cicle anual, sinó que estan 

lligats a determinades èpoques més favorables (natalitat) o desfavorables (mortalitat). Aquests ritmes 

són importants a l’hora de mesurar poblacions i comparar resultats 

Ritmes de distribució espacial 

De la mateixa manera que en els ritmes d’abundància, els canvis de les condicions ambientals 

propicien moviments poblacionals. El fred i les sequeres incideixen directament en l’abundància 

d’aliment, fent que una espècie migri cap a zones més favorables i minvar o augmentar els seus 

contingents de manera molt notable  



Probabilitats de detecció. 

La majoria de mètodes de cens es basen en la quantificació de les deteccions o de les captures, però la 

població accessible varia substancialment al llarg del temps i de l’espai perquè aquestes 

deteccions (o captures) poden veure’s alterades al llarg del cicle anual pel fet de que una part de la 

població pot estar suportant un ritme d’activitat o de distribució espacial diferent (femelles covant, 

joves amagats, mascles marcant territori...).  



Així mateix, el canvi rítmic de les condicions ambientals (dia-nit; hivern-primavera-estiu-tardor) 

comporta directament un afavoriment o una dificultat per a la detecció: aigües gelades a l’hivern, 

manca d’aliments i/o aigua per sequeres, vent i tempestes que dificulten el desplaçament, 

necessitat de corrents tèrmiques per mantenir el vol... 



A vegades la població real d’algunes espècies és més quantificable, precisament, en períodes 

de relativa inactivitat (el gregarisme hivernal de les anàtides, les espècies de dormidors 

comunals...)  



Cinc minuts de preguntes... 

dubtes... aclariments... 
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Planificació i disseny del cens. 

Cal tenir present moltes variables a l’hora d’anar a censar una espècie.  

S’han de tenir clar quins són els objectius generals del cens, les característiques particulars de la 

conducta social i dels ritmes de l’espècie a censar, així com conèixer les tècniques més apropiades 

per rendabilitzar al màxim els nostres esforços sense posar en perill l’espècie objecte de l’estudi. 

 
 

Les Tècniques de mostreig serveixen per 

seleccionar les unitats de mostreig més 

facilitadores de resultats Exactes i Precisos  

La Precisió és concentrar a una mínima 

diferència els resultats màxims i mínims, tant 

amb les dades concretes com en les 

estimacions. 

La Exactitud és el grau d’aproximació als 

valors reals del segment poblacional estudiat. 

Precís, però inexacte 

Imprecís, però exacte 



El Mostreig Sistemàtic. Atzar i 

mètode... o mètode i atzar. 

S’agafa un sistema de treball 

perfectament estructurat que té 

l’atzar com a detonant o iniciador del 

propi sistema 

Distribució dins l’espai Distribució dins del temps, tenint en compte els Ritmes 



Mètodes de cens. 1 

Simples: 

1. Observació directa. Dades d’observació en un període determinat. Depenen de la detectabilitat, 

diferent percepció personal, tipus d’ambient... 

2. Trampes. Dades de captures en un període determinat. Depenen de la capturabilitat de 

l’espècie, del tipus de trampes... 



ndreu àrbara atalina amià 



Mateix lloc, temps i mètode... però diferents resultats.                  

Perquè...? 





Elaborats: 

1. Càlcul d’Índex d’abundància: No es cerca la mesura real de la població estudiada, sinó un 

paràmetre de densitat territorial per poder comparar els canvis. Cal la repetició amb idèntics 

procediments. Les mesures són IKA (quilòmetre), IHA (hora), IPA (màximes o mínimes 

puntuals)...  

2. Itineraris i estacions de cens. Es calcula un coeficient de la població estudiada en base a la pèrdua 

de detectabilitat a mesura que augmentem la distància als exemplars. Es treballa en medis 

homogenis (o en parts homogènies dins d’una àrea variable) amb transectes finlandesos “a 

bandes”. La unitat de mesura és el CD (coeficient de detectabilitat) 

 

Mètodes de cens. 2 



3. Parcel·les. Bàsicament es tracta de dividir el terreny en parts iguales més petites i es calcula 

metodològicament la densitat en vàries de elles. Els resultats s’extrapolen a la generalitat de les 

particularitats del territori.  

En ocasions són necessàries vàries visites 

cobrint totes les parcel·les per tal de 

determinar exactament la distribució o la 

densitat correcte de l’espècie estudiada.  

Cal tenir present els ritmes que afecten a 

l’espècie estudiada 



A: 1 Ha, 6 T. tots perifèrics  (6:1=6   1:6=0,16) 

B: 9 Ha, 22 T. 12 d’ells perifèrics (22:9=2,4   9:12=0,75) 

C: 25 Ha, 52 T. 22 d’ells perifèrics (52:25=2,08    25:22=1,13) 

DOS MÉS DOS NO SÓN  QUATRE 



4. Marcatge i captura. Es marca una part de la població, i en base a la freqüència de detecció, 

en un cens, dels exemplars marcats es calcula la població real del territori. 



Cinc minuts de preguntes... 

dubtes... aclariments 
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3. Objectius. Els resultats aplicats. 

Actualment, la qualitat del territori es mesura per la presència i abundància d’elements florístics, 

faunístics, geològics o paisatgístics concrets. 

Aquests determinats elements calen ser llistats, descrits i catalogats en una publicació oficial per tal de 

concretat el seu status. Per altra banda, aquests elements poden estar sotmesos a una normativa o 

una llei que regula l’activitat humana al seu entorn, protegint paisatge i espècies. 

Més encara: les normatives 

poden canviar segons el grau 

d’evolució de la distribució o de 

l’abundància d’aquests elements.  



 

I és aquí on,  en base als resultats dels censos i recomptes, per coherència i per obligació, les 

institucions creen i  desenvolupen els  

 Plans d’Organització dels Recursos Naturals (PORN),  

 les Directrius d’Ordenació i Protecció dels Recursos Naturals (DORN),  

 les figures de Parc Nacional, Parc Natural, Reserva Natural... 

 les ANEI, les ZEPA, Les ZECOP...  

 I també els Plans de Recuperació, de Conservació d’Hàbitat i el de Maneig de les 

espècies que es troben en situació de Perill d’Extinció, són Sensibles a l’Alteració de l’Hàbitat, 

Vulnerables o són d’Interès Especial. 

 

Avui, també, és necessari un Estudi d’Impacte Ambiental per poder desenvolupar la gran majoria 

d'infrastructures públiques o privades... I es realitzen mitjançant l’aplicació d’aquestes metodologies 

de cens i recomptes.  



 

Recordem: ... per determinar amb la màxima exactitud la mesura real d’una població i poder estudiar 

la seva evolució dins del temps...  

...seguint una planificació i un disseny prèviament estudiat i concretat. Així es poden comparar els 

resultats fets en diferents temps i espais...  



4. Exemples d’estudis d’aus (excel.lents bioindicadors)  

1. Seguiment d’Aucells Comuns. 4 Transectes (2 a l’hivern, 2 a la primavera-estiu) de 3 Km a 

peu, dividits en 6 parts consecutives de 500 mts, anotant tot el que es veu i sent a la 

perpendicular fins a infinit. La velocitat de caminada ha de ser lenta i constant, entre 1,5 i 2 

km/h.     Una persona SOLA 

  

1 

2 
3 

4 

5 

6 



En algunes ocasions es fan “a banda”, anotant els contactes a 25, 50, 100 i més de 100 metres 

(infinit). 

Cal començar a la mateixa hora en relació a la sortida de sol (mitja hora abans de la sortida de sol 

és un bon moment). Evitarem els dies de vent i de pluja. 

A l’hora de dissenyar el recorregut s’ha de tenir present no tenir el sol de cara i evitar en lo 

possible les zones de soroll (carreteres, fàbriques...) 

És important conèixer els diferents 

sons i cants de les espècies habituals 

de Mallorca. Sovint no es veuen, però 

se’ls escolta. 

 

Pot ser un bon recurs portar una 

gravadora permanentment 

connectada. Així tenim lliures les 

mans pels prismàtics... 



sec1 sec2 sec3 sec4 sec5 sec6 total

no id 8 14 23 17 2 8 72

ACRMEL 2 1 2 5

ALCATT 1 1 2

ANACLY 21 21

ANAPLA 5 30 1 2 7 1 46

ANTPRA 10 2 4 9 12 2 39

ANTSPI 2 1 3 1 1 8

BUBIBI 8 8

CARCAN 1 1

CARCAR 6 6

CARCHL 12 5 3 20

CETCET 9 9 4 3 5 5 35

CHAALE 6 6

CIRAER 2 2 3 7 5 1 20

CISJUN 2 2

EGRGAR 2 2

EMBSCH 8 4 5 2 2 21

ERIRUB 2 2 1 5

FALTIN 1 1

FRICOE 14 21 6 13 54

FULATR 16 8 4 42 19 89

FULCRI 1 1

GALCHL 4 2 3 1 2 12

GALGAL 2 8 2 5 2 19

LARMIC 5 3 2 10

MOTALB 55 8 6 9 3 81

OXYLEU 1 1

PARMAJ 2 4 6

PASDOM 5 2 7

PHACAR 2 2 3 7

PHYCOL 1 2 11 14

PORPORP 2 2 4 1 1 10

RALAQU 2 2 4 1 9

SAXTOR 2 3 1 6

STUVUL 73 45352 5227 1710 34 52396

SYLMEL 1 1

TACRUF 1 1 1 3

TRIGLA 1 1

TRIOCH 2 1 3

TURMER 3 2 5

TURPHY 3 2 2 1 8

UPUEPO 1 1

VANVAN 13 2 15

Son Serra, PN s’Albufera 

Muro. 

16/01/2008 

5-10ºC 

Calma i cel tapat 



2. Atles. Recollida de dades de presència i abundància d’espècies en quadrícules de territori de 

5x5 quilòmetres 

 

- hivernants: espècies que passen l’hivern 

- nidificants: espècies que crien 

 

 

Nidificació del mussol bayut o reial. Asio otus 



Com en el SAC, és un bon moment començar mitja hora abans de la sortida de sol a l’estiu. A 

l’hivern són més detectables cap al centre del dia. 

Evitarem els dies de vent i de pluja i no tenir el sol de cara. Evitarem passar, en lo possible, prop de 

les zones de soroll. 

Els transectes es complementen amb aturades de 10 o 15 minuts des de zones amb àmplia visió. 

Així detectarem els moviments d’espècies amagadisses i/o silencioses. 

També es fan fer sortides nocturnes. Espècies com els mussols Otus scops o les òlibes Tyto alba no 

són detectables de dia...! 



3. Estacions d’Esforç Constant. Estudi de les variacions en el comportament estacional i poblacional 

de l’avifauna a diferents Parcs i Reserves Naturals de Mallorca per captura i recaptura amb xarxes 

japoneses. 

 

Les xarxes estan sempre a la mateixa zona, obertes una vegada a la setmana i el mateix número d’hores, 

per tal de poder comparar els resultats. Els aucells es recullen de les xarxes cada ½ hora i se’ls pren una 

sèrie de mesures biomètriques, a més de la col·locació d’una anella metàl·lica per a la seva 

diferenciació en posteriors recaptures.  

 



a 

b 

c 

d 
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Acrocephalus 

melanopogon 

Acrocephalus 

arundinaceus 

Cettia cetti 

Exemples d’ocupació diferent del mateix hàbitat.      Present      Abundant  



Diferents ambients dins d’un mateix hàbitat  

A: canal 

A 

B: llacuna C: canyissar 

B C 



4. Recomptes (amb observacions directes, marcatges i estudis de densitats d’aus) 

 

- Aquàtiques hivernants: cens d’aus aquàtiques al gener 

- Marines: cens d’aus marines a l’hivern i  l’estiu  

- Voltors Aegypius monachus: voltors al novembre, amb la FCVN 

- Ardèides: dormidors, colònies, territoris... a l’hivern, primavera i estiu. 

- Falcons marins Falco eleonorae: censos d’aus nidificants. 

- Milanes Milvus milvus: seguiment intensiu de la població mallorquina, amb la reintroducció a la zona 

d’Artà i la lluita contra el verí...  

- Estudi de la població de la guàtlera Coturnix coturnix: a les estepes cerealístes dels Pla de Mallorca 

- Àguila peixetera Pandions haliaetus: seguiment intensiu de la població mallorquina.  

- Hortolà de canyar Emberiza schoeniclus wytherbyi: seguiment intensiu de la població de s’Albufera 

de Mallorca.  

- Aus nocturnes: presència i abundància de mussol Otus scops, mussol reial Asio Otus, òliba Tyto alba, 

enganyapastors Caprimulgus europaeus, sebel.lí Burhinus oedicnemus...  



S’Albufera i s’Albufereta 

Salobrar 

Es tracta de determinar, per observació directa, el número 

d’anàtides, ardèides i larolimícoles que hivernen a les zones 

humides de Mallorca.  

Es fa a tota Europa dins la primera quinzena de gener. 

Recomptes d’aus aquàtiques 

Son Navata 
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Distribució de l’abundància per grups d’espèc ies al 

PN de s ’Albufera 1988-2013 (2000 hes)
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Son Navata: Basses d’Edar (2 hes)  

 

 

2010: 913 ex. de 13 espècies. 

2011: 1362 ex. d’11 espècies. 

2012: 1149 ex. de 13 espècies 

2013:   629 ex. de 16 espècies 
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Índex de Shannon 

A                                  B 

8542 ex. / 20 esp.        247 ex. /12 esp. 

Espècie a: 8521 ex 

             b: 1 

             c: 1 

             d: 1 

             e: 1 

            ..... 

a: 22 

b: 18 

c: 17 

d: 34 

e: 15 

..... 

H’ = -Σ pi log(pi) 

 

Diversitat d’espècies: relació entre la Riquesa i 

l’Equitabilitat 

Riquesa: Quantitat d’espècies en una àrea 

Equitabilitat: mesura de la distribució de l’abundància 

de les espècies en una àrea 

 H’                                       H’ 

Comparació i interpretació de les dades obtingudes 



Comparativa entre els anys:  

 
2007:   9840 exemplars de 56 espècies: pocs exemplars, però el H’ més alt. 

2010:   17073 exemplars de 47 espècies: rècord exemplars, però un H’ molt baix 

2013:   10757 exemplars de 59 espècies: pocs exemplars, però un H’ alt. 

 

Índex de Shannon (H') i total d'esemplars als censos d'hivernants a s'Albufera 1986-2013

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Ex

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

H'

H' (índex de Shannon)

TOTAL CENS 



S’Albufera de Mallorca: límits del Parc Natural 



S’Albufera de Mallorca: aigües obertes 



S’Albufera de Mallorca: àrea de presència de Phragmites australis (dens i aclarit) 



S’Albufera de Mallorca: àrea de distribució de Cladium mariscus 



S’Albufera de Mallorca: àrea gestionada amb bestiar (càrrega ramadera alta i baixa) 



S’Albufera de Mallorca: àrea d’aigües salobres i salades 



Un espai qualsevol: 



Un mosaic d’hàbitats, un conjunt de comunitats: la BIODIVERSITAT 



Com es mesura, la BIODIVERSITAT...? 

• 1. Mètodes de mesura a escala genètica 

 

• 2. Mètodes de mesura a nivell d’espècies 

– 2.1. Índex alfa (núm. d’elements dins d’un hàbitat específic.) 

– 2.2. Índex beta (núm. d’elements dins hàbitats diferents.) 

– 2.3. Índex gamma (La combinació de alfa i beta: el total d’elements d’una gran 

àrea de diferents hàbitats.) 

 

• 3. Mètodes de mesura a nivell de comunitats 



Dins una zona molt variada i diversa... 



...la distribució de les espècies no és homogènia. 



Índex alfa: mesures d’una espècie dins d’un hàbitat homogeni 



Índex beta: mesures d’una espècie dins cada diferent hàbitat 



Índex gamma: mesures d’una espècie en un conjunt d’hàbitats diferents 



Bibliografia: 

- Manual para el Censo de los Vertebrados Terrestres,  

José L. Telleria. Ed. Raices, 1986, Madrid 

- Métodos para medir la bidiversidad, 
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Fotografies 
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- http://www.juzaphoto.com/it/gallerie.htm 
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