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El Programa Repicatalons és una iniciativa 
de la Societat Catalana d’Anellament (www.rings.cat).

Si esteu interessats a participar-hi o teniu algun dubte, us podeu
posar en contacte amb el coordinador del programa, Sergi Sales
(sergi.sales@rings.cat · Tel. 616 99 40 30).

Les captures de repicatalons Emberiza schoeniclus representen
un percentatge alt del total que es produeix durant l’hivern a
Catalunya. El treball amb aquesta espècie sol requerir poc
esforç pel que fa al muntatge de la zona d’anellament i a les
hores de trampeig. Alhora, és molt rendible en nombre de
marcatges i recuperacions.

Malgrat això, manca molta informació sobre l’estructura dels
ajocadors de repicatalons, tant pel que fa a la distribució
temporal de les edats i els sexes com pel que fa als
moviments i els fluxos de l’espècie al llarg de l’hivern.

Per tal d’estudiar aquests i altres aspectes de la biologia del
repicatalons, la Societat Catalana d’Anellament posa en marxa
aquest programa de seguiment hivernal, amb una metodologia
senzilla que el fa adequat per a tots els anelladors.

Un dels objectius d’aquest projecte és la detecció de la
subespècie whiterbyi, en clara regressió i amb poblacions en
greu perill de manteniment. El seguiment d’aquest taxó fora el
periode reproductor pot proporcionar dades d’utilitat per als
plans d’actuació adreçcats a perservar les seves poblacions i
els seus hàbitats.

Objectius
• Avaluar la distribució dels ajocadors de repicatalons a

Catalunya.
• Conèixer la dinàmica dels ajocadors al llarg de l’hivern.
• Analitzar els moviments de l’espècie
• Estimar la relació entre els diferents períodes d’estudi 

i el sexe i l’edat dels individus.
• Analitzar les característiques bàsiques dels espais on

s’estableixen els ajocadors.
• Detecció del taxó amenaçat Emberiza schoeniclus whiterbyi.

Metodologia
Període
De l’1 de desembre de 2008 al 15 de febrer de 2009, amb un
cert marge si les condicions metereològiques impedeixen la
realitació de les sessions.

Periodicitat
Una sessió d’anellament en ajocador cada 15 dies. Es pot
completar amb la realització de sessions addicionals.

Horari
Com a mínim, les dues darreres hores de llum.

Xarxes
Cada anellador pot adequar el nombre i la disposició de les
xarxes segons les característiques de la seva zona
d’anellament.

Reclam
S’aconsella l’ús de reclam quan no es pugui assegurar un
nombre significatiu de captures sense utilitzar-lo.

Dades
Requerides: Lloc, data, hora, número d’anella, sexe i edat. 
Recomanades: Ala, P3, pes, greix i múscul.
En el cas de les recuperacions externes, cal prendre també les
dades biomètriques recomanades.

Documentació
Al final de cada període cal omplir i presentar el full amb el
resum de totes les sessions.
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Nom de l’estació

Muncipi

Coordenades UTM

Anellador/s responsable/s

Comunitat vegetal Canyís Canya americana Altres 
Canyissar Dens Dispers Mixt No present
Grau d’inundació Sec/1-10 cm 11-30 cm Més 31 cm 
Descripció de l’ambient Sec Rec Bassa Estany

Sessions mínimes
Sexe Edat

Sessió Data Ajocador N. captures Mascles Femelles Indeterminat Adults Immadurs Indeterminat
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Sessions addicionals
Sexe Edat

Sessió Data Ajocador N. captures Mascles Femelles Indeterminat Adults Immadurs Indeterminat
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