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Benvinguts al paradís de l’ornitòleg. Aquí gaudireu de tots els aspectes del birding en tota la
seva esplendor. Si us agrada estar molt al camp, tindreu oportunitats de fer sortides ornitològiques, fotogràfiques, en barca pel riu o embarcar-vos a alta mar per observar aus pelàgiques.
Si us agraden les conferències sobre ocells, podreu escoltar Arjan Dwarshuis descobrint-nos
com va fer el seu Big Year, Jennifer Ackerman parlant sobre la intel·ligència de les aus i una dotzena més de conferenciants internacionals de primera magnitud (mireu el programa!). Si esteu
pensant a comprar uns nous prismàtics o telescopi, aquesta és la vostra oportunitat d’avaluar-los tots a l’àrea d’òptica, en condicions reals davant d’una llacuna que bull amb milers de
flamencs, ànecs, bernats i xatracs. I si sou addictes a la fotografia de fauna, tindreu al vostre
abast les millors marques, personal tècnic i distribuïdors.
Llibres, viatges ornitològics, art naturalista, botigues de caixes niu i menjadores, documentals,
activitats per nens, tallers i una llarga llista d’interessants activitats us desbordaran durant
tres dies. Haureu de triar què fer en aquest paradís de l’ornitòleg però, certament, no quedareu
decebuts. Us prometem que nosaltres i més de 30 voluntaris farem tot el possible per tal que
la vostra visita sigui memorable.
Bienvenidos al paraíso del ornitólogo. Aquí disfrutaréis de todos los aspectos del birding en su
máximo esplendor. Si os gusta estar mucho en el campo, tendréis oportunidades de hacer salidas ornitológicas, fotográficas, en barca por el río o embarcaros a alta mar para observar aves
marinas. Si os gustan las conferencias, podréis escuchar a Arjan Dwarshuis desvelando como
hizo su Big Year, a Jennifer Ackerman hablando sobre la inteligencia de las aves y a un docena
más de conferenciantes internacionales de primera magnitud (¡mirad el programa!). Si estáis
pensando en comprar unos nuevos prismáticos o un telescopio, esta es vuestra oportunidad de
compararlos todos en el área de óptica, en condiciones reales frente a una laguna que bulle con
miles de flamencos, patos, garzas y charranes. Y si sois adictos a la fotografía de fauna, tendréis
a vuestro alcance las mejores marcas, personal técnico y distribuidores.
Libros, viajes ornitológicos, arte naturalista, tiendas de cajas nido y comederos, documentales,
actividades para niños, talleres y una larga lista de interesantes actividades os desbordarán
durante tres días. Tendréis que escoger qué hacer en este paraíso del ornitólogo pero no vais a
quedar decepcionados. Os prometemos que nosotros y más de 30 voluntarios haremos todo lo
posible para que vuestra visita sea memorable.
Welcome to the birder’s heaven. Here you will enjoy all faces of birding at their full. If you like spending most of the time in the field, you’ll have opportunities to join birding tours, photo tours, river
trips or get to high seas to watch pelagic birds. If you like to attend talks about birds, you can listen
to Arjan Dwarhuis unveiling how hi did his Big Year, Jennifer Ackerman talking about bird intelligence and a dozen more first-class international speakers (check the programme!). If you are thinking
about upgrading your binoculars or scope, this is your chance to evaluate them all in the optics
area, in real field conditions in an area overlooking a lagoon teeming with thousands of flamingos,
ducks, herons and terns. And if you are addicted to wildlife photography you’ll have at hand the best
brands, technical advice and distributors.

Books, tour services, naturalist artists, nest box and bird feeder shops, documentaries, activities for
kids, workshops and a long list of joyful activities will overwhelm you for three days. You’ll have to
choose what to do in this birder’s heaven but, certainly, you won’t be disappointed. We promise that
we and more than 30 volunteers will do our best to make your visit memorable.
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USEFUL INFORMATION

INFORMACIÓ PRÀCTICA | INFORMACIÓN PRÁCTICA |
USEFUL INFORMATION
ALTRES SERVEIS | OTROS SERVICIOS | OTHER SERVICES

HORARIS I PREUS | HORARIOS Y PRECIOS | TIMETABLE AND PRICES

DIV. 22 SEP.

16:00 - 20:30

DISS. 23 SEP.

9:30 - 21:30

DIU. 24 SEP.

9:30 - 16:30

ENTRADA General: 8 €
ENTRADA Anticipada: 6 €
ENTRADA Menors 14: Gratuïta
ENTRADA Diumenge: 4€

BOTIGA DE PRODUCTES DE LA TERRA

L’entrada dóna dret a l’accés al recinte
i a totes les activitats gratuïtes durant
els 3 dies de festival.
L’entrada diumenge només dóna accés al recinte i a les activitats gratuïtes
durant el diumenge 24 de setembre.

SERVEI DE NETEJA ÒPTICA
COMUNICACIÓ| COMUNICACIÓN| COMMUNICATION

Segueix-nos

Etiqueta les teves fotos:

www.deltabirdingfestival.com

#dbf17

@deltabirdingfestival

Free Wifi

@DeltaBirdingF

Xarxa: Deltabirdingfestival
Contrasenya: deltabirding

@ deltabirdingfestival

MERCAT DE SEGONA MA

SERVEIS | SERVICIOS | SERVICES

Parking gratuït

Servei de bar

Servei de bus gratuït
De la platja del Trabucador
a MónNatura

Servei de Food Trucks

Servei de bus gratuït des de
l’estació de l’Aldea
(consulta els horaris al web)

Lloguer de bicicletes

FOOD-TRUCKS

Recollida selectiva amb la col·laboració de
Recogida selectiva con la colaboración de
Selective collection in collaboration with
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Migració de la tórtora

PROJECTES DE CONSERVACIÓ | PROYECTOS DE CONSERVACIÓN |
CONSERVATION PROJECTS

Atles dels ocells nidificants d’Europa

2016

La tórtora (Streptopelia turtur) ha patit una acusada regressió de les seves poblacions degut en bona
part a l’excessiva pressió cinegètica que pateix al llarg de les seves rutes migratòries. De ser un dels
ocells més abundants de les zones rurals de bona part d’Europa, s’està convertint en una espècie
cada vegada més escassa i ja hi ha alguns estudis que indiquen que podria acabar extingint-se del tot,
tal com va passar amb el colom migratori a Amèrica el Nord.

L’Atles dels ocells nidificants d’Europa és un gran repte per a l’ornitologia europea que aportarà dades molt interessants per a la
conservació. El nou Atles documentarà els canvis en la distribució
de tots els ocells nidificants d’Europa. El projecte ha cobert 5 anys
de feina de camp en més de 50 països entre el 2013 i el 2017.

En l’actualitat, diversos projectes gestionats pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i la
Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) utilitzen les noves tecnologies per investigar quines
són les rutes migratòries d’algunes tórtores, que eviten les zones amb més risc per la seva supervivència. Gràcies a tórtores marcades amb emissors via satèl·lit sabem que viatgen des de França i Gran
Bretanya fins a l’Àfrica Occidental seguint una ruta que evita les dues grans barreres geogràfiques: el
mar Mediterrani i el desert del Sàhara.

Amb els beneficis obtinguts en l’edició passada del Delta Birding
Festival, es va aportar un granet de sorra per a l’execució de l’Atles, finançant part de les expedicions russes i gregues. Es tracta
de regions on la presència d’ornitòlegs és escassa o bé costa molt
accedir a certs indrets.

Ara, un sol exemplar d’aquesta espècie indica que algunes poblacions poden optar per una ruta directa, travessant els obstacles en lloc de vorejar-los. Aquesta ruta migratòria pot ser més exigent per
a l’individu però sembla menys arriscada per a la població. Les tórtores i altres espècies que crien a
Catalunya podrien estar en aquest darrer grup.

A Rússia es va enviar una expedició a la Península de Kola, regió
situada dins del Cercle Polar Àrtic i amb zones pràcticament inaccessibles. El valor de visitar aquestes zones que gairebé mai
han estat trepitjades per ornitòlegs és enorme. S’ha enviat una
altra expedició a regions muntanyoses de Grècia, on els nostres
col·legues grecs necessiten una mica d’ajuda addicional per cobrir
aquest terreny accidentat.

Els beneficis de la venda d’entrades d’aquesta edició es destinaran a la compra de geolocalitzadors i
GPSs per avançar en les investigacions.

Estudi de les poblacions del còlit negre

2016 i 2017

El Còlit negre és un ocell lligat a espais oberts i assolellats més o
menys rocallosos que requereix de cavitats on poder nidificar i
d’espais amb molt poca cobertura vegetal on poder caçar. La seva
àrea de distribució actual es restringeix a una part de la península
Ibèrica i el Magreb. La població ibèrica està en franca regressió. A
França l’espècie va sofrir una dràstica disminució les últimes dècades del segle XX, considerant-se desapareguda actualment. Les
principals poblacions de Catalunya se situen al sud de la província
de Lleida i especialment a les Terres de l’Ebre.
Durant l’època reproductora del 2017, des de Picampall s’han fet
una sèrie de censos per a obtenir dades sobre la densitat reproductora a les Terres de l’Ebre i des de l’associació, creuen que és
fonamental seguir fent-los. En els censos del 2017 han obtingut
resultats i unes primeres conclusions força rellevants en el coneixement d’aquesta espècie.
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DBF PHOTO CONTEST

CURSA ORNITHO-SWAROVSKI

Fins al 3 de setembre ha estat en marxa
la primera edició del DBF Photo Contest,
el nou concurs concurs de fotografia del
DBF. La temàtica del concurs ha estat
“Les aus i la natura salvatges” s’han presentat fotografies en 3 categories:

La cursa Ornitho-Swarovski s’ha convertit en un clàssic del DBF. Aquest any
no podia ser menys, per això presentem
la 4a edició.

•

Aus retrat

•

Aus comportament

•

Ocells i el seu entorn

Es tracta de sortir al camp (o a la ciutat) i
comptar tots els ocells que veiem, d’això
en diem llista completa. Podem entrar
aquesta llista en temps real amb l’app
NaturaList o entrar-la via web a ornitho.
cat. Ja podem participar!
Es poden entrar llistes completes cada
dia, des del 12 de juliol fins al 23 de setembre, els requisits són:

A més de la categoria especial: Ocells del
Delta de l’Ebre.
El concurs, organitzat per Casanova
i patrocinat per Fujifilm, ha tingut un
gran éxit, s’han presentat més 3500 fotografies de més de 500 fotògrafs de tot
el món.
El jurat ha estat integrat per tres fotògrafs professionals de reconegut prestigi: Javier Ramos, Kiko Arcas, Andrés Miguel Domínguez.

•
•

Organitzat per:

•
•

Patrocinat per:

Per participar al concurs és imprescindible registrar-se presencialment a
l’stand de l’Institut Català d’Ornitologia
durant el Delta Birding Festival.

Durant els 3 dies del festival podreu
gaudir d’una exposició de les fotografies
finalistes a la Carpa 3.

PREMI
ENTREGA

10

Només val una llista per dia
La durada mínima de la llista ha de
ser de 30 minuts
Les llistes han d’estar fetes dins de
Catalunya
Cada llista completa entrada al web
d’Ornitho.cat, equival a una participació.

Patrocinat per:

Pregunta cómo participar en el stand
del ICO. Check out how to participate at
the ICO stand.

MÉS DE 12.000€ EN
PREMIS DE 1r NIVELL

PREMI

DISSABTE 23, 14:00
CARPA 1

ENTREGA

DELTA BIRDING FESTIVAL 2017

1r. PRISMÀTICS SWAROVSKI
EL 10X42 (2440€)
2n. 2 NITS A HOTEL MARJAL

DIUMENGE 24, 14:00
CARPA 1
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LYNX ID CHALLENGE

DBF BIRDS

El Lynx Id Challenge posarà a prova les teves
capacitats d’dentificació d’ocells. Acceptes el
repte?

Juntament amb aquest programa haureu rebut la butlleta de participació del DBF Birds. Ara només heu de
voltar per tot el recinte de MónNatura i buscar el logotip
del concurs juntament amb fotografies, maquetes o reproduccions de tota mena d’ocells típics del Delta.

El dissabte 23 a les 20:00 a la Carpa 1 tindrà
lloc aquest altre clàssic del DBF, tingueu en
compte els requisits per participar:
•

Registra’t a l’estand de l’ICO durant el
festival fins a 15 minuts abans de l’inici
del concurs amb el teu nom o un àlies.

•

Les places són limitades.

•

El concurs consistirà en identificar correctament tantes espècies com sigui
possible en una visualització de fotografies i vídeos mentre que simultàniament
s’escoltarà un àudio amb sons d’ocells.

•

Juntament amb cada ocell veureu un número, heu
d’apuntar aquest número a la butlleta.
Pregunta cómo participar en recepción. Check out how
to participate at the reception desk.
•

PREMI

VISITA GUIADA AL ZOO INSTAL·LACIONS
INTERIORS
LLIBRE: “ELS OCELLS SILVESTRES DEL ZOO
DE BARCELONA”
LLIBRE: “AUDUBON. SOBRE LAS ALAS DEL
MUNDO”

•
•

Els concursants hauran d’escriure els
noms dels ocells visualitzats en les imatges i escoltats en els àudios en un formulari que se’ls entregarà.

CONCURS

Patrocinat per:

ELS 3 DIES DEL FESTIVAL

LA VIDA SECRETA DE LOS ANIMALES

Pregunta cómo participar en el stand del ICO.
Check out how to participate at the ICO stand.

El trampeo fotográfico es una técnica de obtención de
imágenes que permite obtener valiosa información
además de bellas imágenes, sin necesitar prácticamente la intervención del hombre.
La vida secreta de los animales tiene la intención de
difundir y dar relevancia a la inmensa y valiosa información que en los últimos años esta técnica de trabajo
de campo está aportando al conocimiento de la naturaleza y la biodiversidad.

Patrocinat per:
PREMI

3 PREMIS EN LLIBRES DE
LYNX EDICIONS

CONCURS DISSABTE 23, 20:00
CARPA 1

12
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El concurso tuvo lugar entre el 14 de junio y el 30 de
agosto y se presentaron más de 250 foto y vídeos hechos con la técnica del trampeo fotográfico.

PREMIO

4 CÁMARAS DE TRAMPEO
FOTOGRÁFICO BUSHNELL

ENTREGA

SÁBADO 23, 10:30
CARPA 2

DELTA BIRDING FESTIVAL 2017

Patrocinat per:
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PROJECTE LEADER VIDA SILVESTRE
“ VALOR I RECURS PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL”
El turisme com a impulsor de les economies rurals

PROJECTE LEADER VIDA SILVESTRE
“ VALOR I RECURS PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL”
El projecte de cooperació LEADER
Vida Silvestre (Leader Natura) es
coordina a través del Consorci per al
Desenvolupament de la Catalunya
Central amb la participació dels 10
grups LEADER de Catalunya i el finançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el FEADER, abastant el marc
geogràfic de tot Catalunya.

El turisme s’ha plantejat tot sovint com una activitat econòmica que pot contribuir al desenvolupament rural. Diferents
modalitats es postulen com al complement ideal de les economies basades en les rendes agràries; El turisme gastronòmic i les seues especialitats (enoturisme o oleoturisme), el
turisme actiu, el cultural i els derivats del turisme de sol i
platja i del turisme de neu que haurien d’analitzar-se a banda. Però, si una modalitat turística està estretament lligada
al món rural agrari és sens dubte el turisme de natura i més
específicament el turisme d’observació de fauna.

Només a través de la implicació de les empreses i les administracions podem transformar
les activitats d’observació de fauna en vertaders motors de desenvolupament rural i de
conservació. Treballes en el sector del turisme de fauna? Doncs el vostre suport és imprescindible, per això LEADER Vida Silvestre és un projecte viu i les vostres contribucions
tant a la base de dades com a la diagnosi són essencials.

Se n’ha parlat molt, dels recursos que allotja Catalunya per
desenvolupar modalitats de turisme d’observació de fauna.
La diversitat del país amb molts tipus d’ecosistemes diferents en un espai reduït fa que les opcions siguin múltiples i
molt variades. Tanmateix el fet de tenir un bon recurs no és
suficient per construir un sector de turisme actiu i amb possibilitats reals d’impactar en el territori.

Podeu fer-ho a l’email: gerencia@lcc.cat o al telèfon 973 531300

La creació d’un projecte
Atenent a la realitat i demanda del món rural de diversificar
l’oferta d’activitats turístiques, que potenciïn els valors del
territori i puguin consolidar i incrementar rendes econòmiques, els grups LEADER desenvolupen el projecte Vida
Silvestre “valor i recurs per al desenvolupament rural”, per
connectar els àmbits del turisme d’observació de fauna i el
desenvolupament dels territoris.
El projecte s’ha basat, primerament, en una diagnosi col·lectiva de la situació real del turisme de fauna a Catalunya per a
la qual s’han realitzat nou tallers de participació a diferents
emplaçaments del territori tot partint d’una primera anàlisi amb la incorporació de les contribucions dels assistents,
en la seva majoria personal d’empreses del sector, ONGs i
administracions. Posteriorment s’ha realitzat una jornada
tècnica amb professionals de diferents àmbits de tot l’Estat
espanyol i l’assistència de personal de la RSPB que ha pogut
aportar la seva visió sobre l’impacte econòmic de les activitats sobre la població local, havent elaborat en paral·lel una
base de dades amb els actors del sector.
Reportatge patrocinat
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Zona B Expositors Generals:

Zona A Artistes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ICO
Mamaland Safaris - Birding Uganda
PN Delta de l’Ebre / PN dels Ports
Delta de l’Ebre Turisme
La Sabina
Terres de l’Ebre
Navarra: Naturaleza y aves

8.

Birding in Extremadura / Junta de Extremadura

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Reserva natural de Sebes i meandre de Flix
Galicia Birding
Turisme Amposta / Museu Terres de l’Ebre
Photo Logistics - Hides fotogràfics
Alcudiamallorca.com
Aragón
Viatges Yoonudiam
Dehesa de abajo - Doñana Birdfair
Comunitat Valenciana
Ediciones Ródeno
Birding Huerta Grande
Pirineos Bird Center
Región de Cortolima
MónNatura Pirineus /Muntanya d’Alinyà
Iberus Birding&Nature
Ecotur - Eco-Agro-Turismo
Quercus
Lynx Edicions
Skua Nature Group
Turismo Andaluz
Mallorca Natural Tours
GEPEC - EdC
Wildlife Poland
Viajes fotográficos con Iñaki Relanzón
Cos d’Agents Rurals
SEO /Birdlife

DELTA BIRDING FESTIVAL 2017

Garden Birds
Paco Ventura Wildlife Sculpture
Aladearce.com - Lucía Gómez Serra
“Papel y plumas” - Nacho Sevilla
Mira al pajariko
Plego

Zona C Expositors Òptica i fotografia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Casanova Foto
Fujifilm X
Excopesa Natura
Lumix
Sigma
Fototécnica
Olympus
Leica
Disefoto
Kowa
Nikon
Opticron
Canon
Swarovski Optik
Vanguard
Stealth Gear
Vortex
Tragopan
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A2

B29

A3

B31

B32

ARTISTES
pacoventura.es

aladearce.com

A4

mallorcanaturaltours.com

A5

wildlife.pl

photosfera.com

B1

A6

B3

INSTITUCIONS /
ORGANITZACIONS
campodecuadernos.wordpress.com

miraalpajariko.com

parcsnaturals.gencat.cat/ca/
delta-ebre

ornitologia.org

plego.cat

B5

B2

B6

B4

B3

TURISME DE
NATURA
mamalandsafaris.com

reservanaturalsebes.org

B15

yoonudiam.com

B20

quebrantahuesos.org

20

huertagrande.com

monnaturapirineus.com

B24

ecotur.es

birdinginextremadura.com

alcudiamallorca.com

B27

skuanature.com

DELTA BIRDING FESTIVAL 2017

B14

turismodearagon.com

comunitatvalenciana.com

B30

gepec.cat

B34

B33

DELTA BIRDING FESTIVAL 2017

B17

B28

turismoandaluz.com

agricultura.gencat.cat/ca/departament/agents-rurals

B11

turismeamposta.cat

turismo.gal

B21

cortolima.gov.co

terresdelebre.travel

B10

B13

B22

alinyamuntanya.cat

deltadelebreturisme.com

B8

B19

B22

B23

iberusmedioambiente.com

photo-logistics.com

B16

donanabirdfair.es

parcsnaturals.gencat.cat/ca/ports

B12

B9

B7

mirua.com

lasabina.cat

seo.org

B30

ecologistes.cat
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EXPOSITORS | EXPOSITORES | EXHIBITORS

EXPOSITORS | EXPOSITORES | EXHIBITORS

Carpa Oryx

C10

B18

C11

C12

LLIBRES
weboryx.com

B25

revistaquercus.es

edicionesrodeno.com

kowaproducts.com

B26

lynxeds.com

nikon.es

C13

normaeditorial.com

C1

canon.es

C2

opticron.co.uk

C14

swarovskioptik.com

C16

C15

vanguardworld.es

C17

C18

ÒPTICA/
FOTOGRAFIA
casanovafoto.com

C3

fujifilm.eu/es

stealthgearinternational.com

vortexoptics.com

C3

C3

tragopan-shop.com

A1

A1

CAIXES NIU I
MENJADORES
excopesa-natura.com

zeiss.es

C4

minox.com

schwegler-natur.de

C6

C5

gardenbirds.es

A1

ALTRES
lumix.es

C7

C6

benro.com

olympus.es

C9

disefoto.es
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fototecnica.com

sigma-photo.es

deltacleta.cat

C8

leica.com

C9

manfrotto.es

jacobijayne.com

C9

manfrotto.es/gitzo
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FESTIVAL DE AVES
DEL TOLIMA - COLOMBIA
“Una alternativa natural que une a las
entidades en el centro de Colombia”

R

econociendo e l p o t e n c i a l
q u e existe en el departamento
del Tolima en turismo de naturaleza
con énfasis en el avistamiento de
aves, CORTOLIMA, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Biocomercio, la fundación Orquídeas
del Tolima, Gobernación del Tolima,
Alcaldía de Ibagué, Corcuencas
y otras entidades, organizaron el
Primer Festival de Aves en el año
2015 como resultado del programa
regional de mercados verdes.
En el 2016 se desarrolló el Segundo
Festival de Aves en un trabajo conjunto
entre CORTOLIMA, la Alcaldía
de Ibagué, la Cámara de Comercio
de Ibagué, la ONG “Pachamama”,
Ibagué
Limpia,
Comercio
Colombia entre otras entidades.

Tres componentes: Aviturismo,
Conservación y Educación.
Este es un Festival que combina
la Academia: con los estudios e
investigaciones que se han hecho sobre
la riqueza e identificación de aves en
el Tolima y el mundo; el Aviturismo:
con la presencia de los operadores
que ofrecen paquetes de turismo de
naturaleza enfocados al avistamiento
de aves y la Conservación: con
entidades y experiencias exitosas
que trabajan sobre el tema.
“Este Festival es el fruto de un gran trabajo
que se ha venido liderando desde Cortolima y
la Alcaldía de Ibagué en asocio con entidades
nacionales, regionales y locales en materia

Para el 2017, la apuesta con la
Alcaldía de Ibagué es generar en
el mes de octubre un espacio en el
que se continúe promoviendo la
cultura de la conservación a través
del aviturismo, teniendo como slogan
Ibagué Biodiversa “Alas por la paz”.

Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA

de r econocimiento y
conservación de nuestras
avifauna y la promoción
del turismo de naturaleza
en el departamento”. Dr.
Jorge Enrique Cardoso
Rodríguez,
Director
General de Cortolima.
El 13 de mayo de
2017, se confirmó que
Colombia es el país con
mayor número de aves
registradas en un día, de
las 1.954 especies que
conforman la diversidad
de aves con la que
cuenta Colombia, en
un solo día se avistaron
1487 registradas en 2518
listas (Global BirdDay
2017). En el Tolima se
resalta que es uno de
los departamentos con
mayor crecimiento en
el tema de aviturismo y
su aporte en este evento
2017 fue de 437 especies.
Del 6 al 8 de Octubre
de 2017 en el Panóptico
de la Ciudad de Ibagué
(Colombia) se llevará a
cabo la tercera versión
del festival de aves,
donde se espera seguir
consolidando
ésta
apuesta productiva de
ciudad.
Top 10
de las Aves Más
Representativas
del Tolima:

#1 Colibrí Cabecicastaño Andino
(Anthocephala berlepschi);
#2 Paloma Montaraz de Tolima
w(Leptotila conoveri)
#3 Loro Coroniazul o Cotorra
Coroniazul (Hapalopsittaca fuertesi)
#4 Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus
icterotis)
#5 Eufonia del Magdalena (Euphonia
concinna)

#6 Pinzón Cabeciamarilo (Atlapetes
flaviceps)
#7 Paujil Colombiano (Crax alberti)
#8 Lorito Cadillero o Periquito de los
Nevados (Bolborhynchus ferrugineifrons)
#9 Colibrí Gorriazul (Amazilia cyanifrons)
#10 Atrapamoscas Apical (Myiarchus
apicalis)

Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA

DBF STORE

DBF STORE

GORRA | GORRA| CAP

GOT | VASO | GLASS

8,00 €

QUADERN DE CAMP | CUADERNO | NOTEBOOK

1,00 €

ARMILLA | CHALECO | VEST

3,00 €
JOC DE GUIES VISUALS | GUÍAS AUDIOVISUALES | AUDIOVISUAL GUIDES

20,00 €
CLAUER | LLAVERO | KEYCHAIN
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PACK 1 | PACK 1 | PACK 1

ADHESIU | PEGATINA | STICKER

3,00 €

12,00 €

1,50 €
DELTA BIRDING FESTIVAL 2017

PACK 2 | PACK 2 | PACK 2

12,00 €
DELTA BIRDING FESTIVAL 2017

30,00 €
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VOLUNTARIS | VOLUNTARIOS | VOLUNTEERS

VOLUNTARIS | VOLUNTARIOS | VOLUNTEERS

ELS VOLUNTARIS, L’ÀNIMA DEL DBF

PARLEM AMB UN DELS VOLUNTARIS DE LA PASSADA EDICIÓ.

Organitzar un festival com el DBF requereix l’esforç i la coordinació de moltes persones: la pròpia organització, els patrocinadors, els conferenciants, els expositors, els artistes..., però d’entre tots ells, hi ha un grup de persones que, de forma totalment desinteressada fan que tots els engranatges del festival funcionin. Ens referim, òbviament,
als voluntaris i voluntàries que participen any rere any en la organització del festival.

Xavier Subirats. Tortosa. 32 anys
Per què et vas apuntar com a voluntari al DBF?
Per poder enriquir els meus coneixements i augmentar la
meva sensació de felicitat parlant amb professionals, ajudant
a gent que s’està introduint en aquest món, intentant que la
gent gaudeixi de tot el que els envolta i intentar que apreciïn
fins a l’últim petit detall del Delta. Cal tenir sempre present
que hi ha qui ensenya, qui aprèn i qui comença i tots junts a
través de festivals, fires, xerrades, sortides... serveix per seguir
gaudint de l’ornitologia en tots els seus aspectes.
Què és el que més et va agradar de fer de voluntari?
La sensació que entra al cos una vegada t’endinses al DBF
i observes que estàs envoltat de persones que els agrada el
mateix que a tu, és molt enriquidor poder conversar amb algú
que estigui disposat a escoltar tot el que un mateix pot aportar i, per una altra part, valoro moltíssim el fet d’aconseguir tenir tants punts de vista, explicacions, consells i formes d’actuar de tots i cada un dels professionals que col·laboren amb el festival.
Recomanaries aquesta experiència a altres persones?

La feina dels voluntaris és molt variada, des d’optimitzar l’espai al pàrking perquè hi càpiguen la
màxima quantitat de cotxes, fins a assistir als conferenciants i procurar que les carpes estiguin ben
ateses, passant per donar informació i vetllar per què tots els assistents gaudeixin al màxim dels
tres dies de festival. Hi ha activitats
que no es podrien dur a terme sinò
fos per la bona feina dels voluntaris.

Sense cap tipus de dubte. Jo sóc una persona que estic en constant moviment i tinc la necessitat
d’aprendre coses cada dia, penso que tot el que sigui poder enriquir-se a un mateix ha de ser una
base del present per tal de tenir un bon futur. No dubteu en apuntar-vos com a voluntaris però
sempre tenint en compte que jo no hi penso faltar tampoc!

Per posar un exemple, aquest és el
cas de la sala de vídeos, un espai on,
a més de ser una sala d’exposicions,
es passen constantment documentals de natura. És un lloc fantàstic on
descansar una estona i gaudir de les
magnífiques imatges que ens regala
la natura. Allà sempre trobareu un
voluntari vetllant perquè tot funcioni
correctament i ajundant-vos en
qualsevol cosa que necessiteu. Com
veieu, els voluntaris són l’ànima del
DBF.
I tu, t’atreveixes a ser voluntari en la propera edició?
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PASSATEMPS
PASSATEMPS| PASATIEMPOS
| XXXXXXXXX| |PUZZLES
XXXXXXXXXXXX
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Uneix els punts de l’1 al 69 per descobrir el dibuix que s’hi amaga.
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(Solució: bernat pescaire)

Descobreix les 10
paraules relacionades
amb el Delta de l’Ebre
d’aquesta sopa de lletres.

PASSATEMPS
| PASATIEMPOS
| PUZZLES
PASSATEMPS
| XXXXXXXXX
| XXXXXXXXXXXX

(Solució: delta ebre flamenc tortuga binocles anec salina gavina platja canyissar llacuna riu)

Relaciona, amb una línia, cada ocell amb el seu niu.

Pinta amb colors
aquest ànec coll-verd.

1

2

3

4

A

B

C

D

(Solució: 1-C | 2-A | 3-D | 4-B )
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Balmes, 71
08007 Barcelona
934185511
oryx@weboryx.com

VINE A VEURE´NS!!!

AGENDA | AGENDA| SCHEDULE

AGENDA | AGENDA| SCHEDULE

CONFERÈNCIES |
CONFERENCIAS |
LECTURES

17.00 Ricard Gutiérrez
Fauna vertebrada marina
Carpa 1
17:30 M. Àngel Garcia Reàdigos
Línies elèctriques i ocells
Carpa 2
18:00 Constantí Stefanescu
Papallona migradora cards
Carpa 1
18.30 Pere Josa
Còlit negre terres Ebre
Carpa 2
19:00 Vilppu Välimäki
Mires, mosquitos & birds
Carpa 1
19:15 Stephen Moss
Birding tourism
Carpa 2

34

PRESENTACIONS |
PRESENTACIONES |
PRESENTATIONS

L’ÀGORA|
ÁGORA|
AGORA

INICI

INICI

DIVENDRES | VIERNES | FRIDAY
AUDIOVISUALS |
AUDIOVISUALES|
AUDIOVISUALS

TALLERS I ALTRES |
TALLERES Y OTROS
| WORKSHOPS AND
OTHERS

SORTIDES GUIADES |
SALIDAS GUIADAS |
GUIDED TOURS

17:00 En un río de Irlanda
Documental
Carpa 3
17:30

M. L. Cabello y A. Pérez
Birding Andalucía
Sala presentacions
F. J. Martín Barranco
Lince Ibérico en Sierra Morena
Sala presentacions
Documental
Fauna Alt Francolí
Sala presentacions

18:00
Interview with Tim Appleton
by M. Rafa & F.Kirchner
Àgora

18:30

19.00 Venidos del cielo
Documental
Carpa 3
22:00

DELTA BIRDING FESTIVAL 2017

Emprèn el vol
Sortida iniciació ornitologia
Recepció MónNatura Delta

Cinema a la fresca
Hermanos del viento + Piper
Oficina turisme Amposta

AGENDA | AGENDA | AGENDA

AGENDA | AGENDA| AGENDA

10:00 Klaus Malling Olsen
Author of “Gulls of the world”
Carpa 1
Salvador Salvador
Fototrampeig del turó
Carpa 2
10:45 La vida secreta de los animales
Entrega de premis
Carpa 2
11:00 Eloïsa Matheu
Viatge sonor Delta, Índia...
Carpa 1
Jorge Enrique Cardoso
Avistamiento aves Colombia
Carpa 2
11:30

11:45 Kiko Arcas
Composición fotografía aves
Carpa 2
12:00 Jennifer Ackerman
Author of “The genius of birds”
Carpa 1
12:30 Ferran López
Champions of the Flyway
Carpa 2
Gerold Dobler
Presentació nou telescopi
Carpa 2
13:00 Oriol Alamany
SVALBARD, viajes al Ártico
Carpa 1
13:15 Juan S. Calventus
Busca cerca y busca dentro
Carpa 2
13:30

PRESENTACIONS |
PRESENTACIONES|
PRESENTATIONS

L’ÀGORA|
ÁGORA |
AGORA

AUDIOVISUALS |
AUDIOVISUALES|
AUDIOVISUALS

10:00

7:00

8:00
Abdou Lou
Birding Senegal
Sala presentacions
Mamaland Safaris
Uganda
Sala presentacions

10:30
Hora Quercus
Oriol Alamany, una vida de foto
Àgora

Gimcana sobre rastres
Agents Rurals
Carpa 4
9:00

11:00 Planeta tierra II: Selvas
Documental
Carpa 3

10:00
Gorka Gorospe
Navarra: naturaleza y aves
Sala presentacions

11:30

Antonio Liébana
Trabajando con sistemas EOS
Sala presentacions
Óscar Díaz
Pirineos Bird Center
Sala presentacions

Signatura de llibres
Oriol Alamany
Àgora
Signatura de llibres
Fran Trabalón / Ponç Feliu /
Ramón Homs Àgora

12:00

Nacho Ruiz
Presentación libro Etosha
Sala presentacions

Signatura de llibres
Fco. J. Hernández / A. Liébana
Àgora

13:00 Venidos del cielo
Documental
Carpa 3

Helios Dalmau
Extremadura, ocells a l’objectiu
Sala presentacions

12:30

13:30

14:00 DBF Photo Contest
Entrega de premis
Carpa 1
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TALLERS I ALTRES |
TALLERES Y OTROS |
WORKSHOPS

INICI

CONFERÈNCIES |
CONFERENCIAS |
LECTURES

INICI

INICI

DISSABTE MATÍ | SÁBADO MAÑANA | SATURDAY MORNING

DELTA BIRDING FESTIVAL 2017

DELTA BIRDING FESTIVAL 2017

SORTIDES GUIADES |
SALIDAS GUIADAS |
GUIDED TOURS
Canon Delta Phototour
Safari Fotogràfic
Entrada MNDE
Les aus pelàgiques del Delta
Sortida en vaixell al mar
Port de Sant Carles de la Ràpita
Un paradís secret al Delta
Sortida a la Alfacada
Mirador de Migjorn
Un riu d’ocells
Sortida en vaixell pel riu
Embarcador Ca la Nuri
Emprèn el vol
Sortides iniciació a ornitologia
Recepció MNDE

Màscares d’ocells
Equip MNDE - infantil
Carpa 4
Exposició nius
Visita comentada
2n pis edifici mirador

Egagròpiles deltaiques
Picampall - familiar
Carpa 4
La gastronomia del Delta
Equip MNDE - familiar
Carpa 4

Natura al teu jardí
Garden birds - familiar
Carpa 4
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AGENDA | AGENDA | AGENDA

AGENDA | AGENDA| AGENDA

16:00 Marc Albiac & Antonio Liébana
Aves marinas
Carpa 1
Juan Bernal
Iníciate ornitología Biobserva
Carpa 2
16:45 Javier Parrilla
Límite: el cielo
Carpa 2
17:00 Arjan Dwarshuis
My biggest year
Carpa 1
17:30 Carlos Caraglia
Deshielo en el planeta
Carpa 2
17:45

PRESENTACIONS |
PRESENTACIONES|
PRESENTATIONS
Roberto Alcaraz
Més filtres i menys Photoshop
Sala presentacions

19:00 Helena Tauler
Població Aufrany Catalunya
Carpa 1
Iñaki Relanzón
Fotografía y conservación
Carpa 2
19:15

AUDIOVISUALS |
AUDIOVISUALES |
AUDIOVISUALS

16:00

TALLERS I ALTRES |
TALLERES Y OTROS
| WORKSHOPS AND
OTHERS
Moixonegem?
GEPEC - infantil
Carpa 4

17:30

18:00
Signatura de llibres
Klaus Mallig Olsen
Àgora
Signatura de llibres
Iñaki Relanzón
Àgora

17:00 Tierra desde cielo: Europa
Documental
Carpa 3

M. Cabrero i F. Guardia
O’Chardinet, Ecoturismo
Sala presentacions

18:00 José Luis Copete
Migración Escribano Hortelano
Carpa 1
18:15 G.Bota & C. Carboneras
Y. Maggiotto i V. Bltrán
Migració de les tórtores
Birdwatching en C. Valenciana
Carpa 2
Sala presentacions
18:30

18:45

L’ÀGORA|
ÁGORA |
AGORA

INICI

CONFERÈNCIES |
CONFERENCIAS |
LECTURES

INICI

INICI

DISSABTE TARDA | SÁBADO TARDE| SATURDAY AFTERNOON

Egagròpiles deltaiques
Picampall - familiar
Carpa 4
La salinada
Equip MNDE - familiar
Carpa 4

18:30

19:30
18:00

Interview Jennifer Ackerman
by Abel Julien
Àgora

SORTIDES GUIADES |
SALIDAS GUIADAS |
GUIDED TOURS
Emprèn el vol
Sortides iniciació ornitologia
Recepció MNDE
Photodigiscoping
Curs especial digiscoping
Alfacada
Pedalejant pel Delta
Passejada ornitològica en bici
Recepció MNDE
Més filtres i menys photoshop
Taller sobre filtres fotografia
Entrada MNDE
Sons de natura al capvespre
Sortida sons de la natura
Recepció MNDE
Ocells de la nit
Sortida nocturna
Hotel Mediterrani Blau

Fes el teu trencaclosques
Equip MNDE - infantil
Carpa 4
Exposició Nius
Visita comentada
2n pis edifici mirador

Ponç Feliu
Llibre Eco Big Year
Sala presentacions
Signatura de llibres
Jennifer Ackerman
Àgora

19:00 En un río de Irlanda
Documental
Carpa 3
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Miguel McMinn
Biodiversidad de Islas Baleares
Sala presentacions

20:00 Lynx ID Challenge
Concurs
Carpa 1
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AGENDA | AGENDA | AGENDA

AGENDA | AGENDA | AGENDA

10:00 Joan Carles Senar
Adaptació ocells urbans
Carpa 1
10:15 Cristina Sanchez
Turismo ornitológico
Carpa 2
10:30

PRESENTACIONS |
PRESENTACIONES|
PRESENTATIONS

L’ÀGORA|
ÁGORA |
AGORA

Eloïsa Matheu
Valoració “Natura a l’orella”
Carpa presentacions

AUDIOVISUALS |
AUDIOVISUALES|
AUDIOVISUALS

TALLERS I ALTRES |
TALLERES Y OTROS
| WORKSHOPS AND
OTHERS

10:00

INICI

CONFERÈNCIES |
CONFERENCIAS |
LECTURES

INICI

INICI

DIUMENGE | DOMINGO | SUNDAY

7:00

10:15

10:30

Egagròpiles deltaiques
Taller per tots els públics
Carpa 4

8:00

11:45 Toni Llobet
Presentació miniguies 125
Carpa 2
12:00 Tim Appleton
Impact of Birdfair
Carpa 1
Gorka Gorospe
Pico dorsiblanco
Carpa 2
12:45 Jordi Vilalta
Projecte Leader. Cat. Central
Carpa 2
13:00 Toni Curcó
Capó reial al Delta de l’Ebre
Carpa 1
13.30 Sergi Herrando & Martí Franch
Atles Ocells d’Europa
Carpa 2
14:00 Cursa Ornitho Swarovski
Entrega de premis
Carpa 1
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Sigma
Jaume Guillén
Carpa presentacions

Interview Arjan Dwarshuis
by Ricard Gutiérrez
Ágora

11:00 Planeta tierra II: Selvas
Documental
Carpa 3

9:00

10:00

Agents Rurals
Cura d’un ocell ferit
Carpa presentacions

11:30

Signatura de llibres
Ricard Gutiérrez
Àgora

12:00

Signatura de llibres
David Guixé / Toni Llobet
Àgora

12:30

Exposició Nius
Visita comentada
2n pis edifici mirador
Moixonegem?
GEPEC - infantil
Carpa 4

Canon Delta Phototour
Safari fotogràfic
Entrada MNDE
Natura a l’orella
Curs enregistrament sons
Entrada MNDE
Les aus pelàgiques del Delta
Sortida en vaixell al mar
Port de St. Carles de la Ràpita
Un paradís secret al Delta
Sortida a la Alfacada
Mirador de Migjorn

La gastronomia del Delta
Equip MNDE - familiar
Carpa 4
11:00 Nigel Collar
New Illustrated Checklist
Carpa 1
Toni Llobet
3 anys de Naturaprop
Carpa 2
11:30

SORTIDES GUIADES |
SALIDAS GUIADAS |
GUIDED TOURS

16:30

Un riu d’ocells
Sortida en vaixell pel riu
Embarcador Ca la Nuri
Emprèn el vol
Sortides iniciació a ornitologia
Recepció MNDE
Trossets del Delta
Sortides ornitològiques
Recepció MNDE

La natura al teu jardí
Garden birds - familiar
Carpa 4

13:00 La tierra desde cielo: Europa
Documental
Carpa 3
13:30
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Alliberament ocells
Agents Rurals / PN Delta
Zona Òptica
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AGENDA | AGENDA | AGENDA

AGENDA | AGENDA | AGENDA

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

17.00 h

CAT

CARPA 1

CAT
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CAT

Ricard Gutiérrez
Dep. Territori i sostenibilitat Generalitat de Catalunya

Pere Josa - Picampall

Quines són les espècies de vertebrats marins amenaçats
de les nostres costes i mars? De la nidificació de la tortuga
babaua, a la presència del tauró blanc, passant per la
distribució de cetacis i la seva evolució al llarg de l’any o la
hivernada de la gavina menuda mar endins. S’exposaran
els resultats dels treballs de la Xarxa de Rescat de Fauna
Marina de la Generalitat dels darrers anys.

CARPA 1

Actualment Catalunya és el límit NE de la reduïda
distribució mundial del còlit negre. La població de
Les Terres de l’Ebre, ha patit en els últims anys una
disminució poblacional. L’Associació Picampall, inicia el
2017 un estudi de la densitat reproductora. Coneixerem
com i on s’han fet aquests censos, així com unes primeres
conclusions de l’estudi.

Còlit negre
18:30 h

CAT

CARPA 2

IMPACTE DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES EN ELS OCELLS

MIRES, MOSQUITOS AND MIGRATORY BIRDS.

Miquel Àngel Garcia
Cos d’Agents Rurals

Vilppu Välimäki - Ornithologist
Small scale scientific projects can have a fun side, what
you can achieve with minimum funding when you
collaborate with friends is sometimes surprising. Vilppu
Välimäki will tell us about some geolocator projects with
Little buntings and phalaropes, and the monitoring work
waders in Finnish Lapland, with the aim of encouraging
people to undertake low cost investigation.
Vilppu Välimäki
19.00 h

CARPA 2

Migradora dels cards
18.00 h

EL CÒLIT NEGRE ( OENANTHE LEUCURA) A LES TERRES
DE L’EBRE. ESTUDI DE LA DENSITAT REPRODUCTORA.

És ben conegut actualment l’impacte negatiu de les línies
elèctriques en les aus. En la xerrada, els Agents Rurals
explicaran quins són els factors determinants d’aquest
impacte, quines són les espècies més afectades, quin és
el marc normatiu actual, i quina tasca de col·laboració
ha fet els darrers anys el cos d’Agents Rurals en aquesta
matèria a Catalunya i, en concret, a les Terres de l’Ebre.

Agents Rurals
17.30 h

FAUNA VERTEBRADA MARINA AMENAÇADA DEL MAR
CATALÀ

ENG

CARPA 1

ELS VIATGES DE LA PAPALLONA MIGRADORA DELS
CARDS (VANESSA CARDUI) ENTRE EUROPA I ÀFRICA

FROM BIRDING TO BIRDING TOURISM - HOW TO TURN
A HOBBY INTO AN ECONOMIC BENEFIT

Constantí Stefanescu
Museu de Ciències Naturals de Granollers i CREAF

Stephen Moss
Wildlife TV producer

Fins fa unes poques dècades, el cicle migratori de la
migradora dels cards al Paleàrtic era pràcticament una
incògnita. Tanmateix, l’establiment d’un programa de
seguiment de les poblacions de papallones a Catalunya
basat en ciència ciutadana ha permès conèixer amb
molt més detall la fenologia d’aquesta papallona. A
partir del treball en col·laboració amb diferents experts
ha estat possible anar aprofundint en molts aspectes
desconeguts sobre l’ecologia de la migradora dels cards.

Stephen Moss is an author, naturalist and wildlife tv
producer. He is a senior Lecturer in travel & Nature
Writing at Bath spa university, and a visiting Professor
at the university of Nottingham, where he lectures in
wildlife tourism at the business school. His talk will
explore the opportunities of boosting local economies
with wildlife tourism.

DELTA BIRDING FESTIVAL 2017

DIVENDRES | VIERNES | FRIDAY

Ricard Gutiérrez

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

DIVENDRES | VIERNES | FRIDAY

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

Stephen Moss
19.15 h

ENG

CARPA 2
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WRITING GULL BOOKS AND IDENTIFICATION OF
CASPIAN GULL

EXPERIENCIA INSTITUCIONAL EN EL AVISTAMIENTO
DE AVES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
(COLOMBIA)

Klaus Malling Olsen
Author of “Gulls of the world”

Klaus Malling Olsen

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

10.00 h

ENG

CARPA 1

Turó
10.00 h

CAT

CARPA 2

Gulls are a challenge for the skilled birdwatcher.
This autumn, the brand new “Gulls of the World - a
photographic guide” will be published. KMO tells about
the years of work with this, and the larger “Gulls of Europe,
Asia and North America”, and gives a presentation on the
discovery and identification of Caspian Gull, a taxa now
regular in Europe, but as good as undescribed until the
early 1990s.

Jorge Enrique Cardoso
Director de Cortolima

Tolima (Colombia)
11.00 h

ESP

CARPA 2

LA COMPOSICIÓN EN LA FOTOGRAFÍA DE AVES

Salvador Salvador
Biòleg especialitzat en petits carnívors forestals

Soy un fotógrafo vigués apasionado de las aves desde
hace más de veinte años. Más de veinte años dedicado
a las aves con las que he sido anillador científico,
colaborador en cursos de ornitología para la Universidad
de Vigo, diversos trabajos científicos sobre la ecología de
especies como el andarríos chico o el alcaudón dorsirrojo
y todo junto a mi hermano José Arcas, doctor en biología
y artista de la Naturaleza.

Kiko Arcas

Correlimos tridáctilo
11.45 h

ESP

CARPA 2

UN VIATGE SONOR PEL DELTA DE L’EBRE, COLLSEROLA
I L’ÍNDIA

THE GENIUS OF BIRDS
Jennifer Ackerman
Author of “The Genius of birds”

Eloïsa Matheu
Bióloga. Experta en sons de la natura.

Eloïsa Matheu
11.00 h
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CAT

Colombia es uno de los sitios con más biodiversidad
del planeta. J.E. Cardoso, Director de CORTOLIMA,
explicará como en el Tolima, las experiencias de turismo
ornitológico y el Festival de las Aves contribuyen
decisivamente en el desarrollo local.

EL TURÓ A CATALUNYA, DESXIFRANT LES CLAUS DE LA
SEVA ACTUAL REGRESSIÓ.

Amb càmeres de trampeig fotogràfic en més de
200 punts de Girona, l’única província catalana amb
turons, s’ha confirmat que només queden tres nuclis
reproductius. Salvador Salvador, amb més de set anys
d’experiència treballant amb càmeres de trampeig
fotogràfic en els seus estudis, fa tres anys que estudia la
preocupant regressió del turó europeu a Catalunya.

Experta en l’estudi i la gravació de sons de la natura,
l’Eloïsa Matheu ens farà una introducció a aquesta tècnica
en un recorregut sonor que visitarà espais emblemàtics
del nostre país per a la detecció d’ocells com són el Delta
de l’Ebre o el Parc Natural de Collserola així com països
exòtics com l’Índia.

Jennifer Ackerman
12.00 h

CARPA 1
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CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

DISSABTE | SÁBADO | SATURDAY

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

ENG

CARPA 1
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Acclaimed science and nature writer Jennifer Ackerman
delves into cutting-edge research on the newly
discovered brilliance of birds, revealing the science of
their brains and behaviors. Jennifer’s illustrated talk will
explore how birds make and use their own sophisticated
tools, solve complex problems, demonstrate astonishing
feats of memory, craft artistic creations, negotiate their
social world, and communicate in ways that resemble
language.
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CHAMPIONS OF THE FLYWAY UNA EXPERIENCIA
IRREPETIBLE

AVES MARINAS: UN DOCUMENTAL EN FAMILIA
Marc Albiac y Antonio Liébana
Fotógrafos de Canon

Ferran López- Miembro ZEISS Reservoir Birds
En Eilat, Israel, tiene lugar la maratón Champions of the
Flyway. Ferran López explicará cómo su equipo vivió esta
experiencia única.
Dr. Gerold Dobler- Dir. Dep. productos ZEISS
ZEISS Reservoir Birds Team
12.30 h

ESP

CARPA 2

Presentará en primicia en España el nuevo telescopio
Victory Harpia.

Frailecillo
16.00 h

ESP

CARPA 1

SVALBARD, VIAJES AL ÁRTICO EN BUSCA DEL OSO
POLAR

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

Oriol Alamany
13.00 h

ESP

CARPA 1

Javier Parrilla - Fotógrafo de naturaleza

Mochuelo
16.45 h

ESP

CARPA 2

Arjan Dwarshuis
Record holder for the world’s Big Year

Juan S. Calventus
Director de Fotogenio

12.00 h

CAT

Juan S. Calventus
13.15 h

46

ESP

CARPA 2

CARPA 2

Veremos el salto evolutivo en la fotografía de naturaleza:
desde el fondo de nuestros mares hasta lo más alto
de nuestras montañas. Este fotógrafo todo terreno
nos mostrara lo que más le gusta: las aves. Además
podremos disfrutar de sus experiencias y fotografías de
sus viajes internacionales en busca de avifauna.
También nos mostrará como sacarle el máximo partido
a nuestras zonas más cercanas y cómo Olympus le ha
ayudado a mejorar como fotógrafo con su tecnología.

MY BIGGEST YEAR

BUSCA CERCA Y BUSCA DENTRO

Projecte Leader

Marc Albiac y Antonio Liébana nos harán viajar a un
destino inolvidable para toda la familia, sobre todo para
que los más pequeños aprendan a amar la naturaleza y
fomentar su conservación. Unas islas de enorme belleza
al sur de Irlanda donde anidan miles de aves marinas
como frailecillos, araos, alcatraces o alcas, donde los
jóvenes fotógrafos sentirán que son los protagonistas
de un documental y podrán realizar miles de fotografías
con resultados excepcionales.

LÍMITE: EL CIELO

Oriol Alamany
Fotógrafo de naturaleza
Las tierras polares siempre han ejercido un atractivo
hipnótico para los exploradores. Hoy en día su paisaje
primigenio y las criaturas salvajes que lo habitan atraen
a fotógrafos y amantes de la naturaleza. Oriol Alamany
ha viajado cinco veces al archipiélago de Svalbard y sigue
fascinado por la banquisa de hielo, sus aves marinas y los
mamíferos como la morsa, el zorro ártico o el oso polar.

DISSABTE | SÁBADO | SATURDAY

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

DISSABTE | SÁBADO | SATURDAY

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

Los fotógrafos de naturaleza solemos anhelar los
grandes viajes y las grandes fotografías que haremos...
Pero también suelen ser viajes caros y apresurados, por
lo que pocas veces se consiguen mejores fotografías que
las que ya hemos visto del lugar en cuestión. No se trata
de una charla contra los sueños y los viajes a destinos
deseados, intentaré motivaros con experiencias y
fotografías propias, pero apelando a lo pragmático, a lo
cercano, a lo posible y a vuestra creatividad.
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Jennifer Ackerman
13.00 h

ENG

CARPA 1

Arjan Dwarshuis
17.00 h

ENG

CARPA 1
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Dwarshuis will talk about his personal motivations
for doing a Big Year talking about the 1,5 years of
preparation, constructing his fundraiser for the Birdlife
Preventing Extinctions Programme and his involvement
in Birdlife. Next he will take the crowd on a Birding
rollercoaster-ride through 40 different countries. This
story will be accompanied by his own photos and videos.
Finally he will tell how it is to come home after a year of
Birding and what’s next on the agenda.
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EXPANSIÓ DE LA POBLACIÓ D’AUFRANY A CATALUNYA,
BAIXA MORTALITAT O ELEVADA DISPONIBILITAT
D’ALIMENT?

EL ÁRTICO, LA ANTÁRTIDA Y EL DESHIELO DEL
PLANETA.
Carlos Caraglia
Filmmaker y expedicionario

Carlos Caraglia
17.30 h

ESP

CARPA 2

Ha realizado 6 expediciones a los polos, cuatro a la
Antártida y dos al Ártico. Tras su primer viaje al Polo
Sur, se involucró de forma activa en la lucha por la
preservación de las zonas polares. Ha realizado un sinfín
de conferencias destinadas a la concienciación, entre las
que destaca su exposición con miembros de la BBC en el
oceanográfico de Chengdú (China).

Helena Tauler
Investigadora

Aufrany
19.00 h

CAT

CARPA 1

ESTRATEGIA MIGRATORIA DEL ESCRIBANO
HORTELANO EN EL PALEÁRTICO

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

José Luis Copete
18.00 h

ESP

CARPA 1

L’aufrany és un voltor que es troba amenaçat a gran part
de la seva distribució mundial. A Catalunya, de forma
excepcional, la seva població ha augmentat durant els
últims 30 anys. El seguiment d’aquesta espècie ens ha
permès obtenir informació sobre els factors que poden
haver condicionat la seva expansió, ja siguin demogràfics
o de noves fonts d’aliment com els abocadors.

FOTOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN
Iñaki Relanzón
Fotógrafo

José Luís Copete
Editor en Lynx Ed.
Cinco años de duro trabajo utilizando geolocalizadores y
análisis de isótopos han servido para identificar las rutas
migratorias y la estructura genética de la población de
esta ave. Los resultados son sorprendentes y el autor se
pregunta si la gastronomía francesa, que se deleita con
los exquisitos ortolans à la provençale tiene algo que ver
con el declive poblacional de la especie.

DISSABTE | SÁBADO | SATURDAY

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

Fotoperiodismo
19.00 h

ESP

CARPA 2

Haciendo del fotoperiodismo natural una importante
herramienta para conservar los espacios naturales y las
especies en peligro de extinción. Explicar con imágenes
la matanza de rinocerontes, el tráfico de especies
protegidas o el cambio climático para acercar estas
problemáticas al gran público y conseguir si implicación
activa es el objetivo de esta filosofía fotográfica que Iñaki
Relanzón trabaja desde hace años.

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

DISSABTE | SÁBADO | SATURDAY

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

PER ON MIGREN I D’ON VENEN LES TÓRTORES? I PER
QUÈ ÉS IMPORTANT SABER-HO?
Gerard Bota i Carles Carboneres- CREAF i RSPB

Tórtora amb sistema GPS
18.15 h

48

CAT

CARPA 2

Les tórtores ja marcades amb emissors via satèl·lit
viatgen des de França i Gran Bretanya fins a l’Àfrica
occidental seguint una ruta que evita dues grans
barreres geogràfiques – el mar Mediterrani i el desert
del Sàhara. Ara, un sol exemplar d’aquesta espècie
indica que algunes poblacions poden optar per una
ruta directa, travessant els obstacles enlloc de vorejarlos. Això pot tenir moltes implicacions en la conservació
de l’espècie.
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PER ESTUDIAR LA CAPACITAT D’EVOLUCIÓ DELS
OCELLS NO CAL ANAR GAIRE LLUNY: RESPOSTES
ADAPTATIVES A L’ENTORN URBÀ

1.111 DIES OBSERVANT UN TROS DE BOSC. TRES ANYS
DE NATURAPROP
Toni Llobet - Naturaprop

Joan Carles Senar
Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Joan Carles Senar
10.00 h

CAT

Els ocells són criatures altament adaptables, però és
poc sabut que l’evolució pot ser observada de prop i en
poc temps. Això és el que ha descobert el Dr. Joan Carles
Senar en les mallerengues carboneres.Ha comparat
les mallerengues carboneres urbanes amb les rurals
i ha descobert que les primeres són més propenses a
explorar els seus entorns que les segones.

Aguait de Can Teixidó
11.00 h

CAT

CARPA 2

Toni Llobet - Il·lustrador de natura

TURISMO ORNITOLÓGICO RESPONSABLE AL SUR DE
EUROPA

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

Turisme Ornitològic
10:15 h

ESP

Miniguies de camp

SEO/BirdLife está trabajando en un proyecto de turismo
ornitológico con el objetivo de dar a conocer su visión
sobre esta actividad: la iniciativa iberaves. La finalidad
del proyecto es la de ayudar a promocionar el turismo
ornitológico y ofrecer acceso a herramientas de
formación y buenas prácticas.

11.45 h

CAT

BIRDFAIR: ITS IMPACT ON THE BIRDWATCHING
INDUSTRY AND GLOBAL CONSERVATION
Tim Appleton - Birdfair founder

Tim Appleton
12:00 h

ENG

CARPA 1

Nigel Collar
BirdLife International

11.00 h

ENG

CARPA 1

Gorka Gorospe - Ornitólogo, ilustrador y guía

Gorka Gorospe
12.00 h
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Over 29 years ,Birdfair has grown to become the world’s
finest Wildlife Event. Birdwatching across the globe
is one of the fastest growing hobbies, the UK Birdfair
attracts more than 23.000 visitors. They are attracted
to the vast range of commercial goods that service the
”industry”.
PICO DORSIBLANCO: HABERLOS, HAYLOS

There are so many forces claiming one taxonomic
position or another that it makes it very difficult for
a checklist compiler to be consistent, fair and clear in
taking final decisions. Nigel Collar will explain how the
approach we took was intended to be as accommodating,
integrative and proactive as possible in order to arrive at
a truly fresh view of global avian taxonomy.

Nigel Collar

Ara farà 2 anys, ORYX va publicar la primera d’aquestes
miniguies, la dels “125 ocells de Catalunya que cal
conèixer”. A partir d’ara, amb la col·laboració de
Cossetània, farem créixer la col·lecció amb més títols.

CARPA 2

CARPA 2

THE NEW ILLUSTRATED CHECKLIST—HARD BIRDING
IN ROUGH COUNTRY

Compartirem la mirada, les fotografies, les anècdotes,
i els aprenentatges de més de mil dies d’obervació
continuada de la fauna salvatge d’un mateix racó de
bosc, davant l’aguait de Can Teixó, de Naturaprop. Des
de fotògrafs del més alt nivell fins a escolars, una crònica
naturalista local, a les antípodes dels relats exòtics.
MINIGUIES DE CAMP, UNA INICIATIVA DE TONI LLOBET,
ORYX I COSSETÀNIA PER POSAR A L’ABAST DE TOTHOM
LA NATURA DE CATALUNYA!

CARPA 1

Cristina Sánchez
SEO/BirdLife

DIUMENGE | DOMINGO | SUNDAY
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DIUMENGE | DOMINGO | SUNDAY

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES
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Muchos de birdwatchers que visitan Navarra vienen en
busca del pico dorsiblanco, un pájaro carpintero que
resulta ser una reliquia de la última era glacial y que en
la Península Ibérica sólo puede hallarse en el Pirineo
Occidental. Ahora está siendo objeto de un seguimiento
detallado en el cuál participa el ponente de esta charla
en la que hablará sobre su actual estado.
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VIDA SILVESTRE, EL PROJECTE LEADER DE LA
CATALUNYA CENTRAL
Jordi Vilalta

Projecte Leader
12.45 h

CAT

CARPA 2

Els grups LEADER, desenvolupen el projecte vida
silvestre “valor i recurs per al desenvolupament rural”,
per connectar els àmbits del turisme d’observació de
fauna i el desenvolupament dels territoris.
El projecte s’ha basat en una diagnosi col·lectiva de la
situació real del turisme de fauna a Catalunya i s’ha
realitzat una jornada tècnica amb professionals de
diferents àmbits de tot l’Estat espanyol i l’assistència de
personal de la RSPB.

SITUACIÓ DEL CAPÓ REIAL AL DELTA DE L’EBRE

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

Toni Curcó - Tècnic del Parc Natural del Delta de l’Ebre

Capons reials
13.00 h

CAT

CARPA 1

Molts ornitòlegs catalans recorden que fins a la dècada
de 1990, el capó reial era una espècie rara i d’aparició
molt irregular a Catalunya. Al llarg dels darrers 20
anys, la població al Delta de l’Ebre ha experimentat un
increment gairebé exponencial. Toni Curcó, responsable
de l’Àrea de Conservació i Recerca del Parc Natural, ens
explicarà que no només la població s’incrementa sinó
que també fa uns moviments dispersius molt particulars
dintre de la seva àrea de distribució.

LES EXPEDICIONS CATALANES EN LA COBERTURA DE
L’ATLES D’EUROPA - PROJECTE CONSERVACIÓ 2016
Sergi Herrando i Martí Franch
Institut Català d’Ornitologia

Expedició a Grècia
13:30 h
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CAT

CARPA 2

L’Atles dels Ocells Nidificants d’Europa 2 (EBBA2) és el
projecte de mostreig ornitològic més gran que mai s’ha
fet a Europa. Cobreix una gran Europa de 50 països, fins al
Kazakhstan. Catalunya ha enviat expedicions a llocs amb
necessitats de cobertura, sempre intentant col·laborar
amb ornitòlegs del país. Els coordinadors de l’Atles ens
explicaran com s’ho han fet i us sorprendran amb la
imaginació que ha fet falta per cobrir segons quins llocs.
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18.00 h

ESP

S. PRESENTACIONS

BIRDING ANDALUCIA

TOURS PARA VER LAS AVES DE SENEGAL

Andalucía se configura como un gran corredor de las
rutas migratorias de la avifauna que anualmente se
desplaza entre ambos continentes. Su extenso territorio
natural acoge 63 ZEPA.

Abdou Lou, es uno de los pocos guías ornitológicos de
Senegal. Con la ayuda de la fundación Emberiza y de
buenos amigos cada vez son más los que disfrutan de sus
servicios para conocer las aves más interesantes del país.

Ocell del Senegal
10.30 h

ESP

S. PRESENTACIONS

EL LINCE IBÉRICO EN SIERRA MORENA DE JAÉN.
ECOTURISMO Y CONSERVACIÓN.
Lince Ibérico
18.30 h

ESP

S. PRESENTACIONS

El lince ibérico ha servido como paraguas para la
conservación de la biodiversidad en uno de los puntos
calientes de Fauna de Europa Occidental.
SALVATGE -ALT FRANCOLÍ

Portada documental
19.00 h

CAT

S. PRESENTACIONS

DISSABTE | SÁBADO | SATURDAY

Birding en Andalucía

PRESENTACIONS | PRESENTACIONES | PRESENTATIONS

MAMALAND SAFARIS

Birding Experience
11.00 h

ENG

Uganda is a country that has incredible landscapes that
range from savanna to dense tropical forest where you
can observe an amazing wildlife. Since 2005 Mamaland
organizes safaris tailored to all budgets.

S. PRESENTACIONS

NAVARRA: NATURALEZA Y AVES

El curs de les estacions és el fil argumental de la pel·lícula
que, entrellaçant diferents històries, ens mostra com els
grans canvis impacten el paisatge i el comportament
dels animals a l’Alt Francolí. Dir. Pitu Amigó.
Navarra
11.30 h

ESP

S. PRESENTACIONS

Presentación de los valores naturales de Navarra, una
de las zonas europeas de mayor biodiversidad. MIRUA
Actividades dará una breve visión de las posibilidades
que ofrece Navarra.

PRESENTACIONS | PRESENTACIONES | PRESENTATIONS

DIVENDRES | VIERNES | FRIDAY

PRESENTACIONS | PRESENTACIONES | PRESENTATIONS

TRABAJANDO EN NATURALEZA
CON TODOS LOS SISTEMAS EOS

Foto con sistema EOS
12.00 h

ESP

S. PRESENTACIONS

El fotógrafo
nos explicará
cámara réflex
ambos para la

de naturaleza, Antonio Liébana,
los diferentes sistemas EOS de
y mirrorless, y la combinación de
fotografía de naturaleza en acción.

PROYECTO PIRINEOS BIRD CENTER
Situado en el corazón de la villa medieval de Aínsa, el
Pirineos Bird Center ofrece información especializada
para la observación y fotografía de aves rapaces
carroñeras en la comarca de Sobrarbe.

Oscar Díez
12.30 h

ESP

S. PRESENTACIONS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ETOSHA”

Portada del libro “Etosha”
13.00 h

ESP

La excepcional riqueza de la naturaleza africana tiene
nombre propio: Etosha. Francisco Hernández, ilustrador
de numerosas publicaciones y biólogo, nos presenta un
libro repleto de dibujos y pinturas.

S. PRESENTACIONS
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AGENDA | AGENDA | AGENDA

Helios Dalmau
13.30 h

CAT

S. PRESENTACIONS

PRESENTACIONS | PRESENTACIONES | PRESENTATIONS

EXTREMADURA, OCELLS A L’OBJECTIU

SIGMA CONTEMPORARY, ART Y SPORTS.

Per la seva diversitat d’ambients, Extremadura també
allotja una gran diversitat d’aus. Per al fotògraf de
natura i vida salvatge, aquesta regió ofereix molt bones
possibilitats, ja sigui des d’observatoris, aguaits o fent
safari.

Tres líneas de altas prestaciones diseñadas para facilitar
la expresión artística del fotógrafo.
Objetivos Sigma
11.00 h

ESP

S. PRESENTACIONS

CURA D’UN OCELL FERIT

MÉS FILTRES I MENYS PHOTOSHOP

Fotografía feta amb filtre
16.00 h

CAT

L’ ús de filtres fotogràfics ens permet controlar
pràcticament qualsevol situació d’il·luminació. Amb
ells podem obtenir bons resultats en càmera, sense
necessitat de passar hores davant l’ordinador editant.

Ocell ferit
11.30 h

CAT

S. PRESENTACIONS

S. PRESENTACIONS

THE HECTIC LEKS OF THE GREAT SNIPE IN THE HEART
OF THE BIEBZNA MARSHES

PRESENTACIONS | PRESENTACIONES | PRESENTATIONS

O’CHARDINET, PROYECTO DE ECOTURISMO EN LA RED
CERES ECOTUR
O’Chardinet d’a Formiga es una casa rural sostenible
ubicada en el Pirineo Aragonés especializada en turismo
ornitológico e interpretación de la naturaleza.

Ecoturismo
17.45 h

ESP

S. PRESENTACIONS

BIRDWATCHING EN LA COM. VALENCIANA

Birding en Sagunto
18.15 h

ESP

La Comunitat Valenciana es un destino completo para la
observación de aves, con buena infraestructura turística
y variedad de hábitats y ecosistemas que favorecen la
posibilidad de observar un elevado número de especies.

S. PRESENTACIONS

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “PEDALS I PLOMES”

Portada llibre
18.45 h

CAT

S. PRESENTACIONS

L’any 2013, en Ponç feliu va observar més de 300 espècies
d’ocells voltant arreu de Catalunya, utilitzant només la
força de les cames. Amb aquest llibre, farcit d’aventures
i d’experiències, vol contribuir a donar a conèixer i a
estimar una mica més els ocells, la Natura i el nostre país.
ISLAS BALEARES: UN PUNTO CALIENTE DE
BIODIVERSIDAD EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL
El profesor Miguel McMinn de la Universidad de las Islas
Baleares, nos explicará porqué estas islas son un lugar
ideal para la observación de fauna.

Baldriga
19.15 h
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ESP

En les nostres sortides a camp ens podem trobar
un ocell ferit o que per algun motiu no pot volar.
Què podem fer? A qui hauríem d’avisar? Màrius
Domingo resoldrà tots aquests dubtes.

S. PRESENTACIONS
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The Great Snipe
12.30 h

ENG

S. PRESENTACIONS

Marek Borkowski, the birding guide with more experience
in Poland, will make enjoy the great natural spectacles of
Eastern Europe.

DIUMENGE | DOMINGO | SUNDAY

DISSABTE | SÁBADO | SATURDAY

PRESENTACIONS | PRESENTACIONES | PRESENTATIONS

L’ÀGORA | ÁGORA | AGORA

AGENDA | AGENDA | AGENDA

ENTREVISTES

Coorganizers of the DBF, Miquel Rafa (FCLP) and
Francesc Kirchner (Oryx), will interview Birdfair’s
founder Tim Appleton so that we can learn how
the biggest gathering of birders in the world was
born 28 years ago and what his plans for the
future are.

DIVENDRES

A FEW WORDS WITH TIM APPLETON

Tim Appleton
18:00

ENG

AGORA

Oriol Alamany
11:00

ESP

Los amigos de la revista Quercus entrevistarán
a Oriol Alamany, fotógrafo de la naturaleza con
décadas de experiencia fotografiando paisajes y
fauna de los más variados rincones del planeta,
desde los que están en la otra punta de la Tierra a
los que están a la vuelta de la esquina.

DISSABTE

HORA QUERCUS CON ORIOL ALAMANY, UNA
VIDA EN FOTO

AGORA

The Genius of Birds cover

L’ÀGORA| ÁGORA | AGORA

18:30

ENG

ICO’s communicator and blogger, Abel Julien,
will interview American science writer Jennifer
Ackerman, who has surprised the world with her
book “The Genius of Birds”. We will talk about her
interest in birds and science and we’ll try to find
out how the hell she manages to pick up exactly
what’s interesting for the reader.

DISSABTE

INTERVIEW WITH JENNIFER ACKERMAN

Arjan Dwarshuis’s Big Year
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ENG

AGORA

ETOSHA i altres títols
NulpaJ.Dolore
FRANCISCO
17.00 h
CAT
CARPA1
HERNÁNDEZ

DISSABTE 23
12:00

DISSABTE 23
13:00

PEDALS I PLOMES
PONÇ FELIU

GULLS
KLAUS MALLING OLSEN

DISSABTE 23
12:30

DISSABTE 23
17:00

GUIA DE
RAPINYAIRES DE
CATALUNYA
FRAN TRABALÓN
DISSABTE 23
12:30

CADÍ i altres títols
IÑAKI RELANZÓN

OCELLS A
CATALUNYA
FRAN TRABALÓN

EL INGENIO DE LOS
PÁJAROS
JENNIFER ACKERMAN
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DISSABTE 23
17:30

FOTO

DISSABTE 23
12:30

DISSABTE 23
19:00

PÁJAROS EN LA
CABEZA
RAMÓN HOMS

WHEN AND WHERE TO
WATCH BIRDS IN CATALUNYA
i altres títols
RICARD GUTIÉRREZ
DIUMENGE 24
12:00

DISSABTE 23
12:30

DIUMEGE

Ricard Gutiérrez, book author and long time
runner in birding competitions, will interview
Arjan Dwarshuis, who broke the world record for
a Big Year by listing 6.852 species in 2016. We will
know the inner details of what he did and learn
about his plans to reach the 7.000 species mark
in 2018.

L’ÀGORA
L’ÀGORA | ÁGORA | AGORA

FOTOGRAFÍA EN TUS
VIAJES i altres títols
ORIOL ALAMANY

AGORA

A BIRDING WORLD TOUR WITH ARJAN
DWARSHUIS

11:00

SIGNATURES DE LLIBRES

ÁFRICA
ANTONIO LIÉBANA
DISSABTE 23
13:00

FAUNA I FLORA DELS PIRINEUS
i altres títols
DAVID GUIXÉ / TONI LLOBET
DIUMENGE 24
12:45

Durant les sessions de signatures de llibres podreu adquirir amb preus especials els títols
disponibles de cada autor, o portar el vostre perquè us el signin.
DELTA BIRDING FESTIVAL 2017
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AGENDA | AGENDA | AGENDA

AGENDA | AGENDA | AGENDA

AGENDA | AGENDA | AGENDA

P: Mantenir la motivació alta durant
366 dies ha hagut de ser dur. Vas
tenir en algun moment la temptació d’abandonar?.

ARJAN
DWARSHUIS
“Vaig planejar el Big Year
durant un any i mig en el
que vaig enviar més de
mil correus a centenars de
guies, allotjamens i organitzacions de viatges. ”

L’ÀGORA| ÁGORA | AGORA

“Planeé el Big Year
durante un año y medio
en el que envié más de
mil correos a centenares
de guías, alojamientos y
organizadores de viajes.”
“I planned my Big Year
for 1.5 years wherein I
send more than a thousand
e-mails to hundreds of
guides, lodges and travel
organisations.”

A.D: En absolut, mai no vaig pensar
a abandonar i precisament vaig
aconseguir passar-m’ho fantàsticament fins l’últim dia de l’any.
Tot i així, vaig tenir moments
durs, especialment a Madagascar,
on vaig haver de buscar els gaigs
terrestres i les vangues sota pluja
molt intensa.
P: Com vas organitzar els viatges? Hi
va haver molta feina de planificació prèvia?
A.D: Vaig planejar el Big Year durant
un any i mig en el que vaig enviar
més de mil correus a centenars
de guies, allotjamens i organitzacions de viatges. També vaig haver
de trobar patrocinadors per finançar el viatge, crear un fundraiser (captador de fons), dissenyar
l’itinerari perfecte i reservar tots
els vols.
P: Com et guanyes la vida habitualment?
A.D: Vaig estudiar arqueologia però
visc de l’ornitologia. Faig guiatges
personalitzats per estrangers a
Holanda i a altres països i dono
moltes xerrades i tallers. Actualment també estic escrivint un
llibre sobre el meu Biggest Year i
aviat sortirà un documental.
P: Mantener la motivación alta durante 366 días tiene que ser un
trabajo duro. ¿Tuviste en algún
momento la tentación de abandonar?
A.D: En absoluto, nunca pensé en
abandonar y precisamente conseguí pasármelo fantásticamente hasta el último día del año. A
pesar de todo, tuve algunos momentos duros, especialmente
en Madagascar, donde tuve que
buscar las carracas terrestres y
los vangas bajo una lluvia muy
intensa.
P: ¿Cómo organizaste los viajes?
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L’ÀGORA | ÁGORA | AGORA
¿Hubo mucho trabajo de planificación previa?

JENNIFER ACKERMAN

A .D: Planeé el Big Year durante un
año y medio en el que envié más
de mil correos a centenares de
guías, alojamientos y organizadores de viajes. También tuve que
encontrar patrocinadores, crear
un fundraiser (captador de fondos), diseñar el itinerario perfecto
y reservar todos los vuelos.

17.00 h

“Estic entusiasmada
treballant en un
altre llibre d’ocells
titulat provisionalment The Bird
Way.”

P: ¿Cómo te ganas la vida habitualmente?
A.D:Estudié arqueología pero vivo
de la ornitología pero vivo de la
ornitología. Llevo a cabo guiajes
personalizados para extranjeros
a Holanda y a otros países y doy
muchas charlas y talleres. Actualmente también estoy escribiendo
un libro sobre mi Biggest Year y
pronto aparecerá un documental.
Q: Keeping the motivation high during
366 days must have been a hard
job. Did you have at some point the
temptation to give up?
A: I never once had the temptation to
give up and amazingly I managed
to have an awesome time right till
the last day of the year. I had some
heavy moments though, especially
on Madagascar after dipping all the
Ground-rollers and Helmet Vanga
in the heavy rain.
Q: How did you organize your schedule of trips? Was there a lot of planning work beforehand?
A: I planned my Big Year for 1.5 years
wherein I send more than a thousand e-mails to hundreds of guides,
lodges and travel organisations. I
had to find sponsors to finance the
trip, construct a good fundraiser,
build the perfect itinerary and book
all those flights.
Q: What do you do for a living?
A: I studied archaeology, but I make a
living with birding. I do custom guiding both foreign and abroad and I
give a lot of talks and workshops.
I’m currently also writing a book
about my Biggest Year and there is
a documentary coming about it.
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Nulpa Dolore

“Estoy entusiasmada trabajando
en otro libro de
aves, titulado provisionalmente The
Bird Way”

P: Apart d’estar interessada en la
biologia de les aus, et dediques a
pardalejar?

Q: Aparte de estar interesada en la
biología de las aves, ¿también sales a pajarear?

J.A: He estat pardalejant com a
hobby des que era petita i sortia amb el meu pare els caps de
setmana a Washington, DC. Però
escriure “El Ingenio de los Pájaros” ha estat com disposar d’uns
binocles màgics. Ara estic observant un ocell i penso “què li passa
pel cap en aquests moments?”

J.A:He estado pajareando como hobby desde que era niña e iba con
mi padre a Washington, DC. durante los fines de semana. Pero
escribir “El Ingenio de los Pájaros”
fue como conseguir unos nuevos
prismáticos mágicos. Ahora estoy
observando un ave y pienso “qué
le pasa por la cabeza en este momento”.

P: Qui és més llest, un ximpanzé o un
corb?
J.A: En molts aspectes diria que estan igualats, pel que ha en la seva
capacitat de resoldre problemes,
utilitzar eines o negociar relacions socials. Però hem de recordar, que els corbs tenen aquest
nivell d’intel·ligència amb un cervell de la mida d’una nou!

Q: ¿Qué animal es más inteligente,
un chimpancé o un cuervo?
J.A: Diría que son similares por lo que
se refiere a su capacidad de resolver problemas o negociar relaciones sociales. Pero tenemos que
recordar que los cuervos llegan a
este nivel de inteligencia ¡con un
cerebro del tamaño de una nuez!

P: Estàs treballant en algun llibre
nou?

Q: ¿Estás trabajando en algún libro
nuevo sobre aves?

J.A: Sí, estic entusiasmada treballant
en un altre llibre d’ocells titulat
provisionalment The Bird Way. Al
Festival, aniré a buscar gent que
faci recerca i també bones històries d’ocells...

J.A: Sí, estoy entusiasmada trabajando en otro libro de aves, titulado provisionalmente The Bird
Way. En el Festival, estaré buscando gente que haga investigación y también buenas historias
de pájaros...

P: Què opines sobre el govern de
Trump pel que fa a la ciència i el
medi ambient?
J.A: Trump ha farcit la seva administració amb gent que nega el canvi
climàtic. Penso que el seu govern
és un desastre.
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Q: ¿Qué opinas sobre el gobierno de
Trump por lo que se refiere a la
ciencia y al medio ambiente?
J.A: Trump ha llenado su administración con gente que niega el
cambio climático.

CAT

CARPA1

“I’m thrilled to be
working on another
bird book, tentatively titled The Bird
Way. ”

Q: Apart from being interested in bird
biology, are you a birder yourself?
J.A: I’ve been birding as a hobby since I
was a child and went birdwatching
with my father on weekends in
Washington, D.C. But writing The
Genius of Birds was like getting
a magical new set of binoculars.
Now I’m watching and thinking
“what’s on their minds right now?”
Q: Which animal is smarter, a chimp
or a crow?
J.A: In many ways, I’d say they’re neck
and neck, in terms of their ability
to solve problems, make and use
tools, negotiate social relationships,. But we have to remember,
crows achieve these mental feats
with a brain only about the size of
a walnut!
Q: Are you working on any new bird
book?
J.A: Yes, I’m thrilled to be working on
another bird book, tentatively titled The Bird Way. At the Festival,
I’ll be looking for interesting research and good bird stories...
Q: What’s your view of Trump’s administration as far as science and the
environment are concerned?
J.A: When international action
against climate change is vital to
the future of our planet, Trump has
packed his administration with
climate change deniers. In short,
I think his administration is a disaster.
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AUDIOVISUALS | AUDIOVISUALES | AUDIOVISUALS

AUDIOVISUALS |AUDIOVISUALES | AUDIOVISUALS

EN UN RÍO DE IRLANDA

CINEMA A LA FRESCA

Filmado durante dos años, Colin Stafford-Johnson, cámara y
amante de la fauna y flora ha vivido en este río, ha acampado en
sus orillas, ha explorado sus múltiples afluentes siguiendo el río
a través de las cuatro estaciones del año, para filmar la historia
natural del río.

Oficina de Turisme d’Amposta
Divendres 22 a les 22:00
Sessió gratuïta
HERMANOS DEL VIENTO

DIV. 17:00 / DISS. 19:00
1h

CARPA 3

“Hermanos del viento” es una película
dramática hispano-austriaca dirigida en
2015 por el español Gerardo Olivares y por el
austríaco Otmar Penker.
En un paraje indeterminado de los Alpes,
en los años 60, Keller (Tobias Moretti) y su
hijo Lukas (Manuel Camacho) viven en las
montañas, solos, tras la muerte de la madre
de Lukas y esposa de Keller, en el incendio de
la casa familiar. Keller, gravemente afligido
por la muerte de su esposa, no consigue vivir
en armonía y en buen entendimiento con
su hijo, quien se refugia cada vez más en la
naturaleza, evitando el contacto con sus
semejantes. Lukas encuentra un pollo de
águila real que, expulsado por su hermano
mayor, ha caído de su nido de águila, por lo
que decide ocuparse del aguilucho y le da
por nombre Abel. El aguilucho también ha
perdido a uno de sus dos padres y también
se siente abandonado por el progenitor
superviviente. Tanto el águila como el
niño crecerán y tendrán que superar los
obstáculos de la vida, y reconciliarse con sus
respectivas familias.

VENIDOS DEL CIELO
Viven con nosotros. O más bien sobre nosotros. Comparten
nuestras casas, nuestros monumentos, nuestras calles. Son
vecinos VENIDOS DEL CIELO quienes protagonizan esta historia.

DIV. 19:00 / DISS. 13:00

AUDIOVISUALS | AUDIOVISUALES | AUDIOVISUALS

ESP

1h

EARTHFLIGHT.
EUROPA

CARPA 3

LA

TIERRA

DESDE

EL

CIELO.

Surca los cielos con Earthflight y elévate con los verdaderos
maestros del aire en un impresionante viaje a vista de pájaro. Este
episodio explora Europa utilizando el punto de vista de las aves en
el transcurso de sus migraciones.
DISS. 17:00 / DIU. 13:00
ESP

1h

CARPA 3

AUDIOVISUALS | AUDIOVISUALES | AUDIOVISUALS

ESP

PLANETA TIERRA II: SELVAS
La segunda parte del mítico documental “Planeta Tierra”, nos
sumerge en increíbles paisajes y nos permite experimentar el
mundo a través de la perspectiva de los animales. Esta serie
documental explora las características de los habitantes más
icónicos de la tierra y sus extraordinarios modos de supervivencia.

I el curtmetratge
guanyador d’un Oscar
“Piper”

DISS. 11:00 / DIU. 11:00
ESP
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1h

CARPA 3
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TALLERS I ALTRES | TALLERES Y OTROS | WORKSHOPS AND OTHERS
PERMANENT

PERMANENT
EDIFICI MIRADOR

FAMILIAR

EXPOSICIÓ NIUS

MIRADOR 360º

Exposició de més de 50 nius amb representació de 50 espècies d’ocells. Cada niu inclou
una explicació de l’ocell amb la seva fotografia, una fotografia de l’habitat del ocell i
una breu descripció biològica. Els creadors de l’exposició faran visites comentades el
dissabte a les 11:30 i a les 18:00 i el diumenge a les 11:30.

Puja al mirador 360º amb vistes espectaculars a la llacuna de la Tancada i observa la
fauna que l’habita des del privilegiat mirador de MónNatura.

PERMANENT

TALLERS I ALTRES | TALLERES Y OTROS | WORKSHOPS AND OTHERS

EDIFICI MIRADOR

FAMILIAR

PERMANENT
CARPA 3

FAMILIAR

TALLERS I ALTRES | TALLERES Y OTROS | WORKSHOPS AND OTHERS

FAMILIAR

TALLERS I ALTRES | TALLERES Y OTROS | WORKSHOPS AND OTHERS

POBLENOU, DELTEBRE

DISS. 10:30, 19:00

EXPOSICIÓ FOTOS DBF PHOTO CONTEST

17.00
h FUSTA
CAT
CARPA
TALLERS
VISITA LA CASA
DE
I L’ECOMUSEU

Exposició de les 25 fotografies finalistes i guanyadores de la primera edició del DBF
Photo Contest. Sabrem el nom dels guanyadors el dissabte 23 a les 14:00 a la Carpa 1.

Amb la teva entrada, pots accedir de forma gratuïta a l’exposició de la Casa de Fusta, al
costat de la llacuna de l’Encanyissada , a Poblenou del Delta i a l’Ecomuseu de Deltebre.
Aprofita-ho!

PERMANENT
FAMILIAR

64

DIU. 13:30
MÓNNATURA

FAMILIAR

CAT

ZONA ÒPTICA

BARQUES DE PERXAR

ALLIBERAMENT D’OCELLS

Descobreix en què consisteix la pesca tradicional al Delta utilitzant les barques de
perxar que tens a la teva disposició a MónNatura.

El Parc Natural del Delta de l’Ebre té un centre de recuperació on es guareixen ocells
ferits, malalts o accidentats per després tornar-los la llibertat. En aquesta activitat es
deixarà en llibertat un d’aquests ocells ja recuperat.
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TALLERS I ALTRES | TALLERES Y OTROS | WORKSHOPS AND OTHERS
DISS. 10:30
CAT

DISS. 12:30 / DIU. 10:30
CARPA 4

FAMILIAR

VISITA GUIADA

GIMCANA RASTRES

LA GASTRONOMIA DEL DELTA

Aprèn a identificar els rastres de diferents espècies amb l’ajuda dels Agents Rurals.

A través d’un plat molt conegut com és l’arròs caldós, coneixerem diferents productes
típics del Delta de l’Ebre i veurem com els ingredients d’aquest plat tradicional han
passat de ser uns aliments bàsics a esdevenir un producte gourmet.

DISS. 16:00 / DIU. 11:30

DISS. 11:30

TALLERS I ALTRES | TALLERES Y OTROS | WORKSHOPS AND OTHERS

CAT

INFANTIL

CAT

INFANTIL

CARPA 4

CAT

TALLERS I ALTRES | TALLERES Y OTROS | WORKSHOPS AND OTHERS

INFANTIL

TALLERS I ALTRES | TALLERES Y OTROS | WORKSHOPS AND OTHERS

CARPA 4

DISS. 10:30, 19:00

66

MÀSCARES D’OCELLS

17.00 h
MOIXONEGEM?

T’agraden les màscares? Farem un taller de manualitats per nens i nenes amb màscares
en forma d’ocells. Tria el teu i fem màscares divertides pel Delta Birding Festival!

Els infants aniran cap als diferents jocs per tal d’adquirir algunes eines
per aprendre a identificar els ocells. Hi haurà 6 jocs: a quin grup pertany
l’ocell, identificació per la silueta, identificació visual acompanyada de
pistes, morfologia d’un grup d’ocells identficació a través del so.

DISS. 12:30, 17:00/ DIU. 10:30

DISS 13:30 I DIU 12:30

FAMILIAR

FAMILIAR

CAT

CARPA 4

CAT

CAT

CARPA TALLERS

CARPA 4

EGAGRÒPILES DELTAIQUES

LA NATURA AL TEU JARDÍ

Taller d’identificació i dissecció d’egagròpiles per conèixer el que mengen
diverses espècies d’ocells.

En aquesta xerrada-taller explicarem de quins elements naturals i artificials ens podem
nodrir per transformar el nostre espai en un racó natural ple
de biodiversitat. Al finalitzar la xerrada, podreu construir una
caixa niu (cost especial de la caixa niu a la xerrada: 12€)
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TALLERS I ALTRES | TALLERES Y OTROS | WORKSHOPS AND OTHERS
DISS. 16:00
FAMILIAR

ESP

CARPA 2

INICIA’T ALS OCELLS AMB BIOBSERVA
Aigües de Barcelona ha creat el projecte de voluntariat corporatiu Biobserva, en el
que ensenyen als seus treballadors a identificar els ocells que veuen a les plantes on
treballen. Tu també pots participaren el taller formatiu Biobserva
per aprendre a identificar els ocells que t’envolten!

TALLERS I ALTRES | TALLERES Y OTROS | WORKSHOPS AND OTHERS

DISS. 17:00
FAMILIAR

CAT

VISITA GUIADA

LA SALINADA
Al Delta de l’Ebre hi ha les úniques salines marines de Catalunya. A MónNatura Delta
Llegenda
hi ESPÈCIES
trobem
una recreació que ens permetrà conèixer el seu funcionament i algunes
OBJECTIU
Espècies similars També descobrirem la seva història, ja que la sal ha estat un dels elements
curiositats.
P
B importants de la història del Delta de l’Ebre.
més
C
Península Ibèrica
Illes Balears

Illes Canàries

DISS. 18:00
INFANTIL

CAT

CARPA 4
BIODIVERSIDAD

FES EL TEU TRENCACLOSQUES
Dibuixarem i pintarem l’ocell que més t’agradi amb l’ajut d’una plantilla per acabar
creant el teu propi trencaclosques per endur-te a casa!
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AGENDA | AGENDA
| AGENDA
XXXXXXXXXX
| XXXXXXXXXXXXXX

AGENDA | XXXXXXXXXXXX
| XXXXXXXXXX
AGENDA | AGENDA
| AGENDA

SORTIDES GUIADES | SALIDAS GUIADAS | GUIDED TOURS
DISS 8:00 I DIU 8:00

DIV 18, DISS 10 I 17:30, DIU 10
-

PAGAMENT

RODALIES MNDE

UN PARADÍS SECRET AL DELTA

Voluntaris de l’Institut Català d’Ornitologia t’ajudaran a iniciar-te en el món dels ocells
amb aquestes sortides guiades al voltant de MNDE, on podràs aprendre a identificar els
ocells del Delta en aquest entorn únic al voltant de la llacuna de La Tancada. Prepara’t a
preguntar, observar i, sobretot, aprendre!

La FCLP ha adequat itineraris i aguaits de la llacuna de l’Alfacada i durant el Festival
s’organitzen visites especials per conèixer aquesta joia del Delta. En finalitzar s’assisteix
a una demostració pràctica d’anellament.

GRATUÏT

SORTIDES GUIADES | SALIDAS GUIADAS | GUIDED TOURS

ALFACADA

EMPRÈN EL VOL

DISS 9:00 I DIU 9:00

DISS 7:00 I DIU 7:00
-

PAGAMENT

PN DELTA EBRE

CANON DELTA PHOTOTOUR

36€

CA LA NURI

Sortida en vaixell pel riu Ebre des de la desembocadura fins a l’illa de Gràcia on hi haurà
l’oportunitat d’observar molts dels ocells del Delta que habiten al riu i les seves illes on,
en època de migració, hi pot aparèixer qualsevol espècie.

DISS 17:30

DISS 8:00 I DIU 8:00
PAGAMENT

23€

UN RIU D’OCELLS

Exclusiu recorregut fotogràfic per diferents llocs del PN del Delta de l’Ebre, guiat por
un tècnic del Parc. Els assistents descobriran, de la mà de dos fotògrafs de Canon, les
diferents tècniques fotogràfiques aplicades al món de l’ornitologia i del paisatge
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26€

SORTIDES GUIADES | SALIDAS GUIADAS | GUIDED TOURS

GRATUÏT

SORTIDES GUIADES| SALIDAS GUIADAS | GUIDED TOURS

PAGAMENT

ST. CARLES RÀPITA

40€

MIRADOR MIGJORN

LES AUS PELÀGIQUES DEL DELTA

PHOTODIGISCOPING

Els ocells colonitzen tots els hàbitats de la terra, incloent-hi alta mar. Al Delta Birding
Festival no volem que te’ls perdis, sobretot tenint en compte que a menys de 15 milles
nàutiques tenim les úniques baldrigues balears del món, gavines que no pots veure a
gaires llocs més i un festival d’aus marines esperant-nos.

Sessió exclusiva per conèixer i practicar amb els consells i l’ajuda d’un expert la
tècnica del Digiscoping. L’especialista donarà consells pràctics i ajudarà a configurar
correctament els diferents equips per tal de treure el màxim rendiment i aconseguir
bones fotografies
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AGENDA | AGENDA
| AGENDA
XXXXXXXXXX
| XXXXXXXXXXXXXX

AGENDA | XXXXXXXXXXXX
| XXXXXXXXXX
AGENDA | AGENDA
| AGENDA

SORTIDES GUIADES | SALIDAS GUIADAS | GUIDED TOURS
DISS 18:00

DISS 19:30
10€

RECEPCIÓ MNDE

GRATUÏT

TROSSETS
DELTA
OCELLS DEDEL
LA NIT

Recorregut circular d’uns 17 km en bicicleta elèctrica al voltant de la llacuna de la
tancada aprofitant tots els miradors i punts estratègics per a l’observació d’aus, la visita
dels aiguamolls de depuració de l’Embut ens permetran observar un racó únic.

Sortida nocturna per descobrir i escoltar les aus que es desperten a la nit. De la mà de
Iago Brugnoli, tècnic local expert de Picampall, i amb la col·laboració del PN del Delta de
l’Ebre gaudiràs d’una faceta del Delta a la que no estàs acostumat.

GRATUÏT

SORTIDES GUIADES | SALIDAS GUIADAS | GUIDED TOURS

H. MEDITERRANI BLAU

PEDALEJANT PEL DELTA

DIU 7:00

DISS 18:30
-

PAGAMENT

ZONA EMBUT

25€

MIRADOR RAIMUNDO

ELS SONS DE LA NATURA AL CAPVESPRE

NATURA A L’ORELLA

Acompanyarem l’Eloïsa Matheu per a descobrir i escoltar les aus que hi ha a la zona de
l’Embut, un dels filtres verds existents al Delta de l’Ebre. Una sortida per aguditzar un
sentit diferent a la vista, l’oïda.

Sortida al mirador d’en Raimundo de la Tancada per introduir-se en la gravació de sons
de la natura i en especial dels ocells. Olympus, Oryx i Eloïsa Matheu aportaran material
d’enregistrament als participants, gravadores, micròfons i paràboles professionals.
Diumenge a les 10 a la sala de presentacions, farem la revisió de l’activitat.

DISS 18:30
PAGAMENT
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-

SORTIDES GUIADES | SALIDAS GUIADAS | GUIDED TOURS

PAGAMENT

SORTIDES GUIADES| SALIDAS GUIADAS | GUIDED TOURS

DIU 16:30
40€

ENTRADA MNDE

GRATUÏT

-

RECEPCIÓ MNDE

MÉS FILTRES I MENYS PHOTOSHOP

TROSSETS DEL DELTA

L’ ús de filtres fotogràfics ens permet controlar pràcticament qualsevol situació
d’il·luminació, per complexa que sigui, podent fer bones fotos en qualsevol sortida. La
sortida pràctica es farà al moll de les Madelenes. Casanova Foto aportarà jocs de filtres
per a poder fer les pràctiques

Són tres sortides el diumenge tarda per gaudir de tres racons del Delta: El Violí, el Goleró
i l’Embut, acompanyats per representants de tres equips ornitològics que han participat
en multitud de maratons ornitològiques arreu del món. Aprofiteu la seva experiència i
els seus coneixements per la identificació!
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ORGANITZA:

AGENDA | AGENDA | AGENDA

COL·LABORA:

COL·LABORADORS ESPECIALS:

NATURA SENSE BROSSA

PATROCINADORS D’ACTIVITATS:

Recollida d’escombraries, emmarcat en el projecte “Libera”, que busca
donar valor a la cura i la neteja del medi ambient. L’activtat s’enmarca
dins del paratge natural emblemàtic del Delta de l’Ebre, en els llocs
més allunyats dels serveis de neteja i recollida de residus, on les
escombraries poden quedar en el medi natural i afectar nombroses
espècies.
Quan? Diumenge a les 9:00
On? A la platja dels Eucaliptus

AMB EL SUPORT DE:

Col·laboren:

74

DELTA BIRDING FESTIVAL 2017

DELTA BIRDING FESTIVAL 2017

75

Reteniendo experiencias.

LEICA NOCTIVID 10 x 42

Observa más, experimenta más.
Inspirado por “Athene noctua” símbolo de la esperanza, del conocimiento y del entendimiento, el Noctivid es
la esencia de los 110 años de experiencia de Leica en el desarrollo de prismáticos. La perfecta combinación
de una brillante transmisión de luz, de fuertes contrastes y de colores naturales crean una nueva experiencia
de observación. El Noctivid está disponible en las versiones 8 x 42 y 10 x 42.
Más información obtiene en www.leica-sportoptics.com

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I ALEMANIA

