Tècniques de rastreig de
fauna silvestre
Jornada tècnica
ESPOT, dissabte 9 i diumenge 10 de novembre
de 2019
Presentació

Programa

Sovint l’observació dels mamífers (o
d’altres espècies de fauna ) en el seu
medi és molt complicada, degut
sobretot
a
les
pautes
de
comportament
discretes de
les
espècies silvestres.

Dissabte 9 de novembre

En aquestes circumstàncies pot ser
molt interessant comptar amb un
mètode alternatiu que permeti fer la
detecció i fins i tot el seguiment dels
animals mitjançant els rastres i els
indicis que deixen al seu darrera.

12.30 h Simulacre d’assaig i entrenament
Realització i valoració.

A la jornada s’explicaran, amb algunes
pinzellades didàctiques, els mètodes
que podem fer servir per saber què es
mou pel Parc fora de la nostra vista.
Aquesta
jornada
es
dirigeix
principalment
als/a
les
guies
interpretadors/es
i
empreses
dedicades al turisme sostenible amb
l’objectiu de donar a conèixer noves
eines per a posar en valor el patrimoni
natural del Parc Nacional.

10.00 h Presentació i xerrada inicial d’introducció
Mostra de guies i materials per al reconeixement i l’aprenentatge.
Recursos audiovisuals. App’s mòbils.
12.00 h Pausa

13.30 h Dinar
14.30 h Tècniques de camp per a la inducció de rastres
Preparació de material i paranys de (micro)petjades.
16.00 h Sortida a camp
Instal·lació a camp dels dispositius de recollida de rastres. Estacions
de captura de petjades, microparanys.
18.00 h Taller pràctic d’identificació de restes
Casa del Parc
Cranis, dentició i pèls.
Diumenge 10 de novembre
8.30 h Sortida a camp
Control dispositius instal·lats, tècniques i materials per a la recollida
de mostres.
14.00 h Fi de la jornada

Organització

* Totes les ponències i xerrades aniran a càrrec del Sr. Alfons Raspall,
divulgador naturalista especialitzat en el seguiment d’espècies de fauna.

Lloc de realització
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Organització

Casa del Parc d’Espot
C. de Sant Maurici, 5
25597 - ESPOT

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
(Tel.: 973 62 40 36 - A/e: pnaiguestortes@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat

El dinar i allotjament va a càrrec dels assistents a la jornada.
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