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La prospecció de bona part 
del Parc Natural del Garraf, 
combinada amb l’ús de 
tecnologies Maxent i GIS, ha 
permès generar models de 
distribució de diversos ocells 
reproductors emblemàtics. 
Per exemple, els territoris 
de la merla blava es troben 
en zones on són habituals 
els afloraments rocosos, els 
penya-segats i els pendents 
molt pronunciats, a cotes 
sobre el nivell del mar que 
van des dels pocs metres fins 
a les regions més altes del 
massís, i en zones amb valors 
molt variables de radiació 
solar i cobertura vegetal. 
Conèixer com les espècies 
seleccionen els seus hàbitats 
de reproducció és clau en la 
implementació de mesures 
de conservació.  
Dibuix de Toni Llobet. 

The surveying of much 
of the Garraf Natural 
Park, combined with the 
use of Maxent and GIS 
technologies, has enabled 
distribution models of 
several emblematic breeding 
birds to be generated. For 
instance, Blue Rock Thrush 
territories are found in areas 
in which rocky outcrops, cliffs 
and very steep slopes are 
common, at heights above 
sea level ranging from just 
a few metres to the highest 
regions of the massif, and 
in areas with highly variable 
values of solar radiation and 
vegetation vigour. Knowledge 
of how species select their 
breeding habitats is key 
in the implementation of 
conservation measures. 
Drawing by Toni Llobet.
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