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Organitza:     Amb el suport de:                  

INFORMACIÓ CENS DE LLÚDRIGA A LA RIERA DE MERLÈS, DEL 2 AL 4 DE 
JULIOL DE 2021 

#censlludrigamerlès 

OBJECTIU 

Realitzar un cens visual dels animals aquàtics en un tram de la Riera de Merlès que 
compren 30 km aproximadament, es descarta la zona de la capçalera per dificultat 
d’accés, per sanitat i per menys densitat de la fauna objecte de cens. 

Preferentment es vol conèixer la distribució actual de la llúdriga a la Riera de Merlès, ja 
que per observació de rastres s’estima que hi ha hagut un augment de les poblacions.   

METODOLOGIA 

S’utilitzarà la metodologia dissenyada pel Dr. Jordi Ruiz Olmo, que s’ha dut a terme 
durant molts anys en diferents rius de Catalunya. S’intentarà que hi hagi un número 
adequat d’observadors, distribuïts a llarg del riu en llocs predeterminats per 
l’organització. Es faran 4 observacions, que comprenen dos unitats de cens: divendres 
al vespre i dissabte a la matinada (una unitat de cens) i dissabte vespre i diumenge 
matinada (l’altra unitat de cens). L’horari de matinada és de les 5:30 h a les 7:30 h i de 
vespre, de les 20 h a les 22 h. La trobada de tots els observadors serà al Centre 
Camadoca de Santa Maria de Merlès, una hora abans d’iniciar el cens excepte en el 
primer dia, que la trobada és a les 17h.  per la xerrada informativa sobre la 
metodologia que farem servir i l’evolució de la llúdriga a Catalunya. L’assistència és 
obligatòria si es participa al cens, els assistents que només participin a la segona 
unitat de cens es repetirà la xerrada dissabte a la tarda.  

S’adoptaran totes les mesures per prevenir la Covid19 exigides. I es compta amb un 
protocol específic. 

PROGRAMA 

DIVENDRES, 2 DE JULIOL 2021 

17 h: Rebuda dels participants al Centre Camadoca 
17:30 h - 18:30 h: Explicació de la metodologia del cens visual de llúdriga i altres 
espècies aquàtiques continentals. Origen del cens, com omplir les dades i evolució de 
les poblacions de llúdriga als nostres rius i claus per diferenciar les espècies.  
19 h: Distribució de les persones als diferents punts d'observació 
20 h - 22 h: 1r cens. 
22:30 h: Sopar al Centre Camadoca, a càrrec d'ADEFFA. 

DISSABTE, 3 DE JULIOL 2021  

4:30 h: Rebuda dels participants al Centre Camadoca i  distribució de les persones als 
diferents punts d'observació  
5:30 h - 7:30 h:  2n cens. 
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8 h: Esmorzar per tots els participants, a càrrec d'ADEFFA 
Resta del matí: Descans o visita al Centre Camadoca 
13:30 h: Dinar a càrrec d'ADEFFA 
Tarda: Descans o visita al Centre Camadoca 
18 h: Rebuda de participants nous i explicació del mètode de cens  
19 h: Distribució de les persones als diferents punts d'observació 
20 h - 22 h: 3r cens. 
22:30 h: Sopar al Centre Camadoca, a càrrec d'ADEFFA. 

DIUMENGE, 4 DE JULIOL 2021  

4:30 h: Rebuda dels participants al Centre Camadoca i  distribució de les persones als 
diferents punts d'observació  
5:30 h - 7:30 h:  4rt cens. 
8 h: Esmorzar per tots els participants, a càrrec d'ADEFFA.  
Comiat i primers anàlisis dels resultats dels cens 

CONDICIONS 

- No poden participar les persones menors de 16 anys. 
- Tots els participants a tot el cens i a la primera unitat de cens (divendres al vespre i 
dissabte a la matinada) han  d’assistir a la xerrada informativa del divendres a les 
17:30 h. Els que assisteixin a la segona unitat de cens (dissabte vespre i diumenge 
matinada) se’ls hi farà una explicació el dissabte a la tarda. 
- Tenen prioritat les persones que puguin venir a les 4 observacions i després les que 
puguin venir a dues, però ha de ser o divendres vespre i dissabte matinada o dissabte 
vespre i diumenge matinada. No es pot fer cap altre combinació que no siguin les 
que surten al formulari. 
- Cada 4 persones aniran en un cotxe i s'aniran deixant els observadors en punts ben 
senyalitzats i seleccionats per l’organització. 
- L'observador ha d'estar sol, en silenci absolut, dur roba d'abric i no cridanera, portar 
binocles, la fitxa de cens (que se li donarà a Camadoca), bolígraf per apuntar, rellotge 
o mòbil (en silenci) i no fumar durant el cens. 
- Després del cens la persona que porti el cotxe passarà a recollir els altres i aniran a 
Camadoca o podran donar la fitxa de cens a la persona responsable del grup i marxar 
directament.  
- Es pot venir amb família però si un adult va al cens, un altre adult s’ha de fer càrrec 
dels menors. Els menors no es poden quedar sols a Camadoca mentre es fa el cens.  
- A Camadoca hi haurà zona d'acampada, al bosc del costat, només pels dies del 
cens.  
- ADEFFA  ofereix els àpats als participants i acompanyants que es quedin a 
Camadoca però cal indicar-ho al formulari d’inscripció 
- Més informació i dubtes a a.adeffa@gmail.com i 616363261 (Núria Valls) 
- Es obligatori inscriure’s a través del formulari: 
http://adeffa.cat/activitats/cens-de-mamifers-aquatics/formulari-cens-de-lludriga-a-la-
riera-de-merles/ 
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