
Recorda que, un cop acabada cada sessió, has d’enviar les dades a través del web: https://monitoratge.ornitologia.org/ 
Per qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic a segre.ico@gmail.com o trucar al 666 191 077 

Guarda sempre una còpia de les fitxes per si hi hagués pèrdues o dubtes de l’entrada de dades. 

  

Seguiment General de Rapinyaires Forestals (SEGRE) – Fitxa de camp  

 

Data: 
 

 1r cens (1 març-15 abril) 
 

 3r cens (15 maig – 15 juny) 

 2n cens (15 abril-15maig) 
 

 4t cens (15 juny-15 juliol 
 

Codi quadrat: Nom quadrat: 

Observador:  

Hora oficial inici                         Hora oficial finalització                        Temps neutralitzat  

Ús de telescopi:         si / no 
 

Nuvolositat __/8 
  

Pluja  absència  feble  moderada  intensa 
 

Temperatura        <0oC            0-10oC  10-20oC  20-30oC  >30 oC 
 

Visibilitat  bona  regular 
 

Direcció vent  variable  ______ 
   

Intensitat del 
vent 

 calma  ventolina  brisa molt 
dèbil 

 brisa 
dèbil 

 brisa 
moderada 

 brisa 
fresca 

 brisa 
forta 

 vent fort  dur 

 

Atenció! No es pot fer el cens si fa molt de vent, si plou amb intensitat o si la visibilitat és dolenta 
Les dades meteorològiques fan referència a valors predominants, no inicials 

ni finals, marca només una casella en cada cas 

Observacions: 
 
 

 

Número 
d’observació 

 

(ídem mapa) 

Espècie Núm. 
Indiv. 

Hora inici 
observació 

Hora final 
observació 

Comportament 
 

(Vegeu codis) 

Comentaris 

       

       

       

       

       

: : : 
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Número 
d’observació 

 

(ídem mapa) 

Espècie Núm.  
Indiv. 

Hora inici 
observació 

Hora final 
observació 

Comportament 
 

(Vegeu codis) 

Comentaris 
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Full de codis SEGRE 

 
Comportament 

Codi Descripció 

Obs. Observació en època i hàbitats adequats 

Territ. Marcatge territorial, parada o vol nupcial 

AdCrits. Vocalitzacions adults en la fase pre-posta 

Còpula Còpula 

ConstNiu Transport de material i/o construcció de niu 

AdNiu Niu ocupat, localitzat amb adults 

PollNiu Niu localitzat amb polls 

Poll Polls o joves cridant o vistos 

AdPres Adult portant preses al niu 

Migrant Exemplar en migració o dispersiu. No reproductor 

 

 

 

Vent intensitat 

Codi Descripció 
Velocitat 

(km/h) 

Calma El fum puja verticalment <1 

Ventolina El fum es desvia 1-5 

Brisa molt dèbil Les fulles tremolen 6-11 

Brisa dèbil Les fulles es mouen contínuament 12-19 

Brisa moderada Les branques es mouen 20-28 

Brisa fresca Els arbres petits es mouen 29-38 

Brisa forta Les branques grosses es mouen 39-49 

Vent fort Els arbres es mouen 50-61 

Vent dur Es trenquen branquetes dels arbres 62-74 

Direcció del vent 

Codi Descripció 

Variable ---- 

N Vent de port 

NE Gregal 

E Llevant 

SE Xaloc 

S Mitjorn 

SO Garbí 

O Ponent 

NO Mestral 
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