
EL TURISME D’OBSERVACIÓ 

DE FAUNA SALVATGE

Guia de recursos i idees per a empreses i emprenedors



ÍNDEX  DE CONTINGUTS

1. El turisme d’observació

de fauna salvatge: breu introducció

2. Un bon producte de turisme 

de fauna: 10 aspectes clau

3. Territoris europeus que aposten

pel turisme de fauna

4. El Boumort, una destinació privilegiada

per al turisme de fauna

5. Informació i recursos addicionals

Aquesta guia va adreçada a totes aquelles persones que us dediqueu o us voleu dedicar al 

turisme d’observació de fauna salvatge i, en especial, a l’observació de mamífers i d’ocells 

carronyaires. La guia us introdueix a aquesta modalitat turística tan fascinant i us aporta 

idees i recursos per dissenyar i executar productes de turisme d’observació de fauna.

Com a professionals, teniu diverses opcions per donar forma a la vostra idea de negoci. 

La més elemental és que us establiu com a guies d’ecoturisme o de fauna independents. 

Aquests professionals solen tenir una marca pròpia amb la que comercialitzen els seus 

productes, però també col·laboren amb agències de viatge (més o menys especialitzades), 

allotjaments rurals, oficines d’informació turística i centres de visitants, òrgans gestors 

d’espais naturals protegits, associacions de guies i altres vies.

Un pas més enllà és el de crear una empresa d’activitats ecoturístiques que, a més de 

comercialitzar sortides guiades, pugui oferir un ventall de serveis més ampli. En aquest 

àmbit, les agències de viatge solen ser el tipus d’empreses que ofereixen més diversitat de 

serveis, a més de tenir la potestat legal (en revisió) per vendre els anomenats viatges 

combinats (és a dir, experiències de més d’un dia que combinen, sota un únic preu, dos

o més serveis). Entre aquests altres serveis poden haver-hi transport, recollides o transfers

en ports i aeroports, reserves d’altres serveis (allotjament, restauració, lloguer de vehicles, 

etc.), gestions amb els espais naturals protegits per obtenir permisos per fotografiar, 

filmar o accedir a zones d’accés restringit, etc. 

Actualment ja existeixen empreses d’activitats i agències de viatge especialitzades en 

observació de fauna. Moltes són d’àmbit local i regional, però també n’hi ha d’àmbit 

estatal i internacional. Tingueu present que les empreses receptives locals resulten molt 

útils per a empreses emissores (agències de viatges emissores i operadors turístics).

Des d’aquí us volem animar a emprendre aquesta apassionant aventura professional 

basada en el potencial turístic que ofereix l’observació de fauna salvatge. Assolir l’èxit no 

serà fàcil: caldrà treballar amb professionalitat i oferir serveis de qualitat. I ser constants, 

perquè els resultats no arriben de seguida. D’altra banda, haurem de tenir present en tot 

moment que treballem amb recursos fràgils (els animals salvatges) i que requereixen 

d’actituds respectuoses per part de tothom: de vosaltres com a emprenedors, però també 

dels vostres clients, a qui haureu d’inocular a parts iguals passió i respecte per la natura. 

Us desitgem molts èxits i, sobretot, us animen a mantenir sempre l’estima per la natura. 

Com deia el biòleg Charles Darwin, “l’amor per totes les criatures vivents és l’atribut més 

noble de l’ésser humà”.
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De tots els elements meravellosos que formen 

part de la natura, els animals salvatges són 

dels que desperten més fascinació.

Hi ha molts motius que expliquen aquesta 

atracció, des dels documentals i pel·lícules 

amb els animals com a protagonistes fins a la 

proximitat genètica dels éssers humans amb 

alguns grups com els mamífers. També hi 

podríem trobar raons més profundes, com la 

sensació de llibertat que ens transmeten els 

animals o altres anhels humans que alguns 

grups faunístics exerceixen a la perfecció; 

els ocells i el volar serien un bon exemple.

Aquest primer capítol pretén ser una breu 

introducció al turisme d’observació de fauna 

salvatge, una modalitat a l’alça arreu del món

i una font de desenvolupament rural. 

1. EL TURISME D’OBSERVACIÓ

DE FAUNA SALVATGE: 

BREU INTRODUCCIÓ

L’amor per totes les criatures 
vivents és l’atribut més noble 
de l’ésser humà.
Charles Darwin, biòleg
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TURISME D’OBSERVACIÓ DE FAUNA SALVATGE .  Guia de recursos i  idees per a empreses i  emprenedors turístics 

1.1. Una modalitat turística a l’alça, una oportunitat per a territoris rurals

1. EL TURISME D’OBSERVACIÓ DE FAUNA SALVATGE: BREU INTRODUCCIÓ

Tanta és la passió que desperten els animals en llibertat que milions de persones viatgen 

cada any arreu del planeta per viure experiències relacionades amb l’observació de fauna 

salvatge. Aquesta modalitat turística té per objectiu cercar i observar espècies de fauna 

diverses, si bé no totes generen el mateix atractiu, com s’exposa més endavant. Es tracta 

d’una activitat essencialment d’observació, tot i que també inclou altres tipus 

d’interaccions amb els animals com ara escoltar-los, cercar-ne rastres o fotografiar-los. 

Aquest enfocament exclou d’aquesta modalitat activitats també vinculades a la fauna 

salvatge, com la caça o la pesca, que busquen l’obtenció del recurs.

Des d’aquest enfocament, la fauna que pretén ser observada ha de viure en condicions

de llibertat o, com a molt, de semi llibertat (és el cas de grans finques privades, que poden 

estar envoltades de tanques, on els animals campen lliurement). Per tant, aquesta 

modalitat no inclouria altres activitats —també interessants— com l’observació d’animals 

en parcs zoològics o en parcs de fauna (als Pirineus, per exemple, n’hi ha de diversos). 

El turisme d’observació de fauna salvatge va clarament a l’alça arreu del món, tal com 

demostren diversos estudis (Tapper, 2006; World Tourism Organization, 2014). En alguns 

països de l’est d’Àfrica (Kènia, Tanzània, etc.) s’ha convertit, fins i tot, en la principal font 

d’ingressos, contribuint amb un 12-15% al Producte Interior Brut (PIB) i amb milions de 

viatgers cada any. 

Els productes turístics basats en la fauna són font de desenvolupament rural arreu 

del planeta i Catalunya no n’és una excepció. En territoris rurals o remots poc diversificats 

econòmicament, el turisme d'observació de fauna salvatge pot arribar a representar

una alternativa i un complement socioeconòmic que, a més a més, és compatible amb 

la resta d'activitats que tradicionalment s'han desenvolupat en l'entorn. 

En els territoris rurals, el foment d'activitats d'observació de fauna ha de comportar 

repercussions positives, tant en la millora socioeconòmica de les comunitats locals com en 

l'estat de conservació de les espècies i dels ecosistemes que habiten. En cap cas aquestes 

activitats han de suposar una amenaça per a aquestes espècies ni per als mitjans de vida 

de les poblacions locals.

El continent europeu encara és poc conegut a escala mundial com a destinació per 

observar-hi fauna. L’elevada densitat de població i la intensitat dels usos del sòl explicarien 

aquesta percepció. No obstant, l’atractiu de diversos països europeus per veure-hi fauna és 

més alt del que pensem (vegeu el 3r capítol de la guia). A Finlàndia, per exemple, entre el 

2005 i el 2008 el número de visitants va augmentar un 90%, en gran part per la presència de 

grans depredadors com l’os bru i el golut. En aquest país, l’observació i fotografia de fauna 

és, per al 73% de turistes, la principal raó per visitar-lo.

A l’Estat espanyol un dels casos més coneguts de les repercussions positives d’aquest 

segment turístic és el del Parc Natural de Somiedo, a Astúries. Tal com explica el biòleg 

Ignacio Jiménez al seu llibre Producción de naturaleza, la facilitat per veure ossos és el 

fet productiu diferencial de Somiedo, la qual cosa genera més visitants, més ingressos i 

més llocs de treball que a altres pobles asturians. L’os bru és a Somiedo el que les tortugues 

marines són a Tortuguero, les balenes en moltes destinacions d’Amèrica o, a una altra 

escala, l’Empire State a Nova York o l’arquitectura de Gaudí a Barcelona.

Un factor que rema a favor d’Europa com a destinació per gaudir de la vida salvatge és que, 

des de la 2a meitat del segle XX, les espècies de grans mamífers han augmentat la seva àrea 

distribució al voltant d’un 30% de mitjana (Deinet et al., 2013). Diversos factors explicarien 

aquesta expansió, però dos dels més rellevants són la disminució progressiva de les 

activitats agràries tradicionals i l’èxode de població. Al nostre país, l’augment progressiu 

d’ungulats (cérvols, cabirols, etc.) seria un exemple d’aquesta tendència.

Aquesta recuperació dels grans mamífers es pot interpretar com un problema per a alguns, 

però també com una oportunitat econòmica en clau de turisme d’observació de fauna

i d’ecoturisme en general. Xa
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1.2. La fauna salvatge de Catalunya com a atractiu ecoturístic

A Catalunya, segurament el grup faunístic amb un atractiu més elevat són els ocells. 

La possibilitat de veure’n una gran diversitat amb relativa facilitat, la seva distribució arreu 

del territori català, i la presència d’espècies rares o amenaçades, fan d’aquest un atractiu 

de primer ordre. Al nostre país s’hi poden observar ocells de tot tipus, des de rapinyaires i 

carronyaires en zones de muntanya (àguiles, voltors, etc.) fins a ocells aquàtics de zones 

humides (com ara flamencs) o ocells marins, passant per aus estepàries i forestals.

Però el país també disposa d’altres atractius ecoturístics vinculats a la fauna, com ara 

els mamífers terrestres i els cetacis (amb graus diferents de dificultat per observar-los). 

Pel que fa als terrestres, a Catalunya s’hi poden observar amb certa facilitat espècies de 

grans dimensions, com el cérvol al Prepirineu i al Pirineu, l’isard a l’alta muntanya, la cabra 

salvatge al massís dels Ports i a Montserrat, o el senglar arreu del país. Val a dir, però, que 

molts altres mamífers al nostre país són difícils d’observar, ja sigui perquè no estan 

acostumats a la presència humana, perquè la defugen per raons diverses (per exemple, 

per por a ser caçats), perquè tenen un comportament nocturn (la llúdriga seria un cas) 

o perquè la seva població és escassa (l’os bru o el gat salvatge serien dos exemples). 

És en aquest sentit quan l’acompanyament per un guia expert té més sentit que mai, 

ja que ens ajuda a localitzar i observar aquestes espècies.

Pel que fa als cetacis, al cap de Creus o la costa del Montgrí s’hi observen balenes –com el 

rorqual o el catxalot– i dofins –com el mular o el llistat–, sobretot a la primavera i la tardor.

No tots els animals salvatges funcionen des del punt de vista turístic, és a dir, no tots els 

recursos faunístics tenen la mateixa capacitat d’atracció turística. Per als turistes d’àmbit 

general i menys especialitzats, la premissa sol ser com més grans, singulars, emblemàtics i 

fotogènics, millor. I si en tenim referents culturals (perquè els hem vist en pel·lícules o 

documentals), encara millor. Per posar exemples del nostre país, atrau més poder observar 

un cérvol o una cabra salvatge que no pas un cabirol o un senglar (i tots quatre són 

ungulats); si ens fixem en mamífers carnívors, segur que pagaríem per veure un linx o un 

llop, però segurament no ho faríem per observar guineus o genetes. Un altre factor 

d’atractivitat és la quantitat i diversitat d’espècies concentrades en un mateix espai.

Per tant, a l’hora de dissenyar productes turístics, cal considerar l’efecte atractor de les 

espècies reclam, cosa que no treu que després, durant la visita sobre el terreny, es mostrin 

altres animals també interessants. Val a dir, però, que la capacitat de generació d’ingressos 

d’un producte de turisme de fauna no només dependrà de l’atractivitat de les espècies, 

sinó d’altres elements com ara la disponibilitat de bons equipaments per observar-la

i la qualitat dels serveis turístics oferts (guiatge, allotjaments, vehicles, etc.).
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1.3. Productes turístics especialitzats en observació i fotografia de fauna

El ventall de productes turístics relacionats amb l’observació de fauna salvatge és cada 

vegada més ampli. D’entrada, l’espècie reclam sobre la qual pivota el producte ja és un 

element diferenciador en diversos sentits: per l’entorn on viu (alta muntanya, mitja 

muntanya, boscos, llacunes, medi marí, etc.), per les particularitats que pugui requerir la 

seva observació, pels comportaments específics que la fan singular, etc.

Aquesta espècie o grup d’espècies que actuen de reclam configuren, fins i tot, 

submodalitats turístiques específiques. El cas més evident seria el turisme ornitològic, 

centrat en l’observació d’ocells. Els grans mamífers (cetacis, ossos, llops, felins...) o la fauna 

marina serien altres exemples que generen segments específics (vegeu 1.4).

Des de la perspectiva pròpiament de l’activitat, hi ha una primera diferenciació lligada a la 

motivació central. Per a la gran majoria de turistes, el principal objectiu és observar una 

espècie o espècies en qüestió. Ara bé, cada vegada més, una part d’aquests turistes estan 

interessats en capturar bones fotografies. De fet, per a algunes persones, sobretot fotògrafs 

de fauna aficionats o professionals, l’objectiu central i principal és obtenir bones imatges 

d’una o més espècies. Per a aquests últims, s’ofereixen des de fa uns anys productes 

específics adaptats als seus interessos i necessitats.

Tot seguit es descriuen breument les tipologies principals de productes turístics 

d’observació de fauna salvatge terrestre. En l’àmbit de l’observació de fauna litoral o 

marina, caldria afegir altres productes específics com el busseig o la immersió lleugera. 

ESPERES A L’AIRE LLIURE

Els visitants es desplacen a peu o en cotxe fins a un punt fix sobre el terreny que se sap 

prèviament que té un potencial alt d’observació de les espècies desitjades. La fauna sol 

estar a una llarga distància (de més de 500 metres).

Un cop al punt d’observació, el guia (i en alguns casos els propis visitants) rastregen 

diversos sectors del territori tot cercant la presència de fauna. Aquesta cerca es fa 

mitjançant material òptic especialitzat, bàsicament telescopis terrestres i prismàtics 

(vegeu 2.7). El punt àlgid de l’experiència arriba quan es localitza l’espècie desitjada i 

s’observa com es comporta durant el temps que es deixa veure. Quan desapareix, es poden 

fer noves cerques. Mentre esperem i mentre observem, el guia ofereix explicacions sobre 

les característiques i el comportament propis de les espècies albirades.

Les esperes poden incloure escoltes de fauna sense necessàriament observar-ne

(cants d’ocells forestals, brama del cérvol, ronca de les daines, etc.). 

SAFARIS

Són el producte més popular arreu del món. La paraula safari prové del swahili 

(Àfrica de l’Est) i significa “viatge” o “llarg viatge”. En temps colonials, els anglesos i 

alemanys l’utilitzaven per referir-se a les expedicions de caça.

A diferència de la tipologia anterior, els visitants es van desplaçant amb algun mitjà de 

transport seguint una ruta predefinida pel guia (que pot o no ser el mateix conductor)

i es van fent aturades per observar fauna en punts estratègics amb potencial d’observació. 

Els safaris més habituals es fan amb vehicles 4x4 (a poder ser ben adaptats a l’observació 

de fauna) però també se’n fan a cavall, amb globus i amb altres mitjans de transport. 

Una variant força atractiva són els safaris nocturns, en què el guia sol disposar d’un focus 

que va il·luminant l’entorn i els animals (alguns codis ètics professionals, no obstant, 

desaconsellen l’ús de focus nocturns per les molèsties que poden ocasionar en la fauna).

ITINERARIS A PEU PER OBSERVAR FAUNA I CERCAR-NE RASTRES

Consisteixen en seguir itineraris a peu prèviament definits amb la voluntat principal 

d’observar diverses espècies de fauna. El guia de fauna va fent aturades per localitzar els 

animals amb material òptic (prismàtics i, si la ruta no és molt dura, telescopis terrestres). 

En aquests itineraris també es fan cerques de rastres dels animals (pels, petjades, 

excrements, etc.) i, un cop trobats, se’n fa una interpretació per determinar-ne l’espècie

i el comportament. En alguns casos, aquests itineraris aprofiten plafons sobre el terreny 

que informen sobre les espècies que viuen en aquell entorn.

ALBIRAMENTS DES D’OBSERVATORIS DE FAUNA

S’utilitzen estructures, normalment fixes, creades específicament per a l’observació de 

fauna i situades en punts estratègics. Un cop estem a l’observatori, l’activitat consisteix 

en anar localitzant les espècies desitjades (cosa que serà més fàcil si s’és un ecoturista

especialitzat, o bé si es compta amb l’acompanyament d’un guia de natura) i, un cop 

trobades, observar-ne la bellesa i el comportament.

D’observatoris de fauna n’hi ha de diversos tipus. A grans trets, poden ser oberts (miradors, 

torres d’observació, etc.) o tancats (els populars aguaits o hides en anglès). D’aguaits també 

n’hi ha de diversos tipus: permanents, flotants i amb tendes.

El més habitual és que aquests equipaments estiguin destinats, sobretot, a l’observació 

d’ocells o bé a la fotografia de fauna.

1. EL TURISME D’OBSERVACIÓ DE FAUNA SALVATGE: BREU INTRODUCCIÓ TURISME D’OBSERVACIÓ DE FAUNA SALVATGE .  Guia de recursos i  idees per a empreses i  emprenedors turístics 



D’altra banda, cal considerar també els productes específics adreçats al nínxol de clients 

interessats en la fotografia de fauna. Val a dir que alguns productes de fotografia també 

incorporen algunes de les activitats descrites com a productes d’observació.

FOTOGRAFIA DE FAUNA DES D’AGUAITS ESPECIALITZATS

Els aguaits per a la fotografia de fauna són equipaments situats, dissenyats, construïts i 

preparats per tal que els fotògrafs que els utilitzin (siguin aficionats o professionals) puguin 

obtenir imatges de gran qualitat i de proximitat d’espècies emblemàtiques, rares o amb 

algun altre atractiu. Al nostre país, i en general a tot el continent europeu, les distàncies de 

fugida dels animals fan molt complicat poder oferir un servei de fotografia de fauna sense 

l’ús d’amagatalls o hides.

Aquests aguaits solen estar especialitzats en una o més espècies de fauna, normalment 

ocells tot i que en alguns casos també mamífers (cérvols, ossos, genetes, etc.). Un cop el 

fotògraf és a dins (o abans d’entrar-hi), s’utilitzen diferents mètodes per atraure la fauna, 

essent la distribució d’aliment i l’ús d’abeuradors els més habituals. 

Alguns d’aquests aguaits utilitzen vidres espia o mirall per tal que la fauna no vegi l’interior 

de l’equipament i així no s’espanti. També solen disposar d’espais per recolzar els equips 

fotogràfics, sovint pesats. Si el que es busca és fotografiar fauna amb comportaments 

nocturns, també poden tenir a l’exterior focus de llum tènue per il·luminar les escenes.

Aquests aguaits solen tenir entre 1 o 6 places (tot i que en alguns casos poden tenir més 

capacitat) i tenen diversos graus de comoditat (lavabo, llits, taules, punts d’electricitat, 

Internet, etc.). 

ITINERARIS, CURSOS-TALLERS I VIATGES DE FOTOGRAFIA DE FAUNA

En aquesta tipologia, una empresa d’activitats o agència de viatges (o directament un 

fotògraf professional) organitzen una estada de 2-4 dies amb format de taller o curs que 

combina classes en aula amb sortides a la natura per fer fotografies. L’al·licient principal és 

l’acompanyament d’un fotògraf professional especialitzat en fauna que explica les tècniques 

per captar bones imatges i que apropa els participants a les millors localitzacions.

Un format semblant és el del viatge fotogràfic. Es diferencia de l’anterior en la durada 

(solen ser d’una, dues o tres setmanes) i perquè se solen visitar destinacions més llunyanes

i exòtiques.

Els itineraris fotogràfics solen tenir una durada d’un dia o mig dia. En aquests casos solen 

ser només a l’aire lliure, sense activitats en aula, però també amb el guiatge d’un fotògraf 

expert que fa una ruta a peu i ens va mostrant bones localitzacions per capturar imatges.

7

C
ar

o
l G

as
se

t
C

ar
o

l G
as

se
t

1. EL TURISME D’OBSERVACIÓ DE FAUNA SALVATGE: BREU INTRODUCCIÓ TURISME D’OBSERVACIÓ DE FAUNA SALVATGE .  Guia de recursos i  idees per a empreses i  emprenedors turístics 



8

1.4. El turisme d’observació de fauna salvatge en el marc de l’ecoturisme

Malgrat que el turisme d’observació de fauna salvatge té diverses variants, en realitat seria 

una submodalitat d’un segment més ampli que és l’ecoturisme. A la vegada l’ecoturisme 

pertany a l’anomenat turisme de natura, que és aquell que té per objectiu estar en contacte 

amb la natura (vegeu Figura 1). Aquesta motivació, força genèrica, fa que el turisme de 

natura inclogui l’ecoturisme (la motivació del qual és observar i conèixer la natura i els 

diversos elements que la integren com ara la fauna), el turisme actiu (amb un gran ventall 

d’activitats físiques i esportives a l’aire lliure) i el turisme d’esbarjo (més orientat a passar 

una estona al medi natural per fer-hi un pícnic, banyar-se, esbargir-se, etc.).

Una manera breu de definir l’ecoturisme seria “aquell turisme responsable d’observació de 

la natura”. Aquesta modalitat inclou totes aquelles activitats que tenen com a motivació 

central contemplar, observar i conèixer la natura. Ara bé, a escala internacional, 

l’ecoturisme no només es defineix per la motivació dels qui la practiquen (allò que volen fer 

o veure), sinó també per la manera com es desenvolupa l’activitat (el com es fa), és a dir, 

pel compromís i l’actitud responsable dels turistes i, sobretot, de les empreses o entitats 

que comercialitzen l’activitat. En aquest darrer sentit, s’han acordat a escala internacional 

un seguit de principis que hauria de complir tota activitat turística si vol ser considerada 

com a pròpia de l’ecoturisme. 

Els 4 principis o requisits fonamentals de l’ecoturisme són:

Contribuir a la conservació. L’activitat ha de contribuir a conservar els espais naturals que 

visitem, ja sigui econòmicament o per altres vies. Aquesta contribució l’haurien d’assumir 

tant els propis turistes com les empreses/entitats que oferten les activitats. 

Interpretar per sensibilitzar. L’activitat ha d’esdevenir en una autèntica experiència 

interpretativa, que serveixi per aprendre sobre la història natural d’aquell indret, les 

problemàtiques ambientals, les iniciatives de conservació que estan en marxa, etc.

Minimitzar l’impacte. Cal procurar que l’impacte dels turistes sobre l’entorn i les cultures 

locals sigui mínim —que no nul, perquè això és impossible— i assumible.

Desenvolupament local. Han de ser les economies locals les que es beneficiïn de l’activitat. 

Ens hem d’assegurar de contractar serveis (guies, taxis, etc.) administrats per empreses de la 

zona que visitem, allotjar-nos en cases rurals gestionades des del propi territori o comprar 

productes i records (aliments, artesania, etc.) fabricats per la població local.

Tal com mostra la Figura 1, el turisme d’observació de fauna salvatge inclou, a la vegada, 

submodalitats específiques. És a dir, algunes espècies o grups de fauna generen segments 

específics o, si més no, activitats amb personalitat pròpia. El cas més evident és l’anomenat 

turisme ornitològic (birding o birdwatching en anglès), la modalitat de turisme de fauna més 

popular arreu del món, que atreu un major nombre d’usuaris (els anomenats birders) i que 

compta amb un mercat i una oferta més ben estructurada. 

Però també existeixen altres segments i activitats com l’observació de cetacis (whale

watching), que genera ingressos milionaris en algunes parts del planeta com la Patagònia, 

Califòrnia, el Canadà, Nova Zelanda o les illes Canàries, l’observació de fauna submarina 

(amb un munt de destinacions de busseig mundialment conegudes) o l’observació de 

mamífers emblemàtics, com ara els felins a l’est d’Àfrica, els goril·les al centre d’Àfrica, els 

ossos a Alaska, els taurons a Sud-àfrica o els cérvols a la península Ibèrica. També hi hauria 

altres segments relacionats amb els cocodrils, les tortugues, les serps, els dragons de 

Komodo (Indonèsia) o les papallones, per posar altres exemples.

D’altra banda, hi ha qui considera que la fotografia de fauna salvatge té prou entitat com 

per diferenciar-se de l’observació en si; certament, els perfils de clients d’una i altra activitat 

solen tenir necessitats diferents. Un darrer element diferenciador de les activitats és el medi 

on tenen lloc (terrestre o marítim), ja que requereix d’instruments i habilitats específics.

Figura 1. EL TURISME D’OBSERVACIÓ DE FAUNA SALVATGE EN EL MARC DE L’ECOTURISME I EL TURISME DE NATURA

FONT: elaboració pròpia.
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Al mercat hi ha productes de turisme de fauna,

i després hi ha bons productes de turisme de 

fauna. Els segons funcionen i atrauen la 

demanda, que fins i tot repeteix o els recomana. 

Als primers els costa més arrencar. Que passi 

una cosa o l’altra dependrà d’una infinitat de 

factors, molts dels quals podem controlar.

En aquest capítol hem intentat sintetitzar, 

a partir de manuals i documents diversos 

sobre aquesta modalitat i sobre el disseny 

d’experiències (eco)turístiques, aquells 10 

aspectes clau que hauríem de considerar per 

elaborar i portar a la pràctica un bon producte 

de turisme de fauna. Entre aquests factors 

n’hem inclòs alguns que garanteixin la 

conservació dels recursos amb els que tractem 

(els animals salvatges), atès que són 

extremadament fràgils i, en molts casos, 

disposen de protecció legal. 

2. UN BON PRODUCTE DE

TURISME DE FAUNA SALVATGE: 

10 ASPECTES CLAU

La natura és un espectacle
que es desenvolupa enfront 
de l'home.
Aristòtil, filòsof
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Dissenyar i portar a la pràctica un bon producte turístic no és una tasca senzilla. Convé 

tenir en compte un gran nombre d’elements. Si, a més, aquest producte està basat en 

l’observació de fauna salvatge, un recurs fràgil i mòbil, la complexitat augmenta. Tot seguit 

es resumeixen les 10 recomanacions que proposa aquesta guia i que a les pàgines següents 

s’amplien i es detallen. Algunes idees són específiques d’aquest segment turístic (observació 

de fauna), mentre que d’altres són generals i aplicables a qualsevol tipus d’experiència 

turística. Al 5è capítol apareixen manuals per ampliar informació en tot allò relacionat

amb la creació i execució d’activitats pròpies de l’ecoturisme.

1. El benestar de la fauna, la principal prioritat (pàg. 11)

Temes clau: punts d’observació, distància d’observació, comportaments respectuosos.

2. Coneguem els costums i la biologia dels animals (pàg. 12)

Temes clau: cicles vitals, probabilitats d’observació, coneixements especialitzats.

3. Respectem la normativa dels espais, la propietat i les activitats tradicionals (pàg. 13)

Temes clau: permisos, restriccions, col·laboració amb la gestió, drets de la propietat.

4. Preveiem tots els elements bàsics d’un producte ecoturístic (pàg. 14)

Temes clau: aspectes tangibles, valors afegits, preu, nom, durada.

5. Adaptem-nos als diversos perfils de la demanda (pàg. 15)

Temes clau: motivació ecoturística, variables socials i operatives, anàlisi de la demanda.

6. Els allotjaments i els vehicles també són part de l’experiència (pàg. 16)

Temes clau: horaris adaptats, informació específica, vehicles per observar i fotografiar.

7. Instruments per observar, materials per identificar (pàg. 18)

Temes clau: binocles, telescopis terrestres, guies il·lustrades, mòbils i tauletes, rastres.

8. Més enllà de l’espècie emblemàtica: interpretem l’entorn (pàg. 19)

Temes clau: honestedat, fil conductor, guió, revelar, provocar, divertir.

9. Promocionem i comercialitzem de manera efectiva, i després fidelitzem (pàg. 21)

Temes clau: pàgina web, xarxes socials, proximitat, testimonis, canals de venda, butlletins.

10. Ajudem a conservar i demostrem el nostre compromís (pàg. 23)

Temes clau: ingressos a projectes, contribucions voluntàries, certificacions, gestió ambiental.

2. UN BON PRODUCTE DE TURISME DE FAUNA: 10 ASPECTES CLAU

Resum dels 10 aspectes clau
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A priori, les activitats d'observació de la natura i de la fauna salvatge són potencialment 

innòcues i respectuoses amb la biodiversitat (es basen en mirar, escoltar i fer fotografies, 

sense cap intenció d’alterar el medi ni d’extraure’n exemplars). No obstant això, la manera 

en què es duen a terme aquestes activitats pot arribar a ser transcendent per a la 

conservació i supervivència de les espècies observades.

L’observació de fauna salvatge, duta a terme sense considerar el benestar dels animals,  

pot provocar alteracions o danys a les espècies objecte d'observació i a altres animals i 

elements de l’entorn. La mera presència d'observadors pot, per exemple, alterar patrons de 

conducta naturals i interferir en l'activitat vital dels animals. A més de les molèsties directes 

sobre les espècies, es poden produir efectes negatius sobre el medi natural com a 

conseqüència, per exemple, de l'excessiva freqüentació de persones.

Sempre que es desenvolupi d'una manera adequada, l'observació de fauna salvatge pot 

fer-se sense provocar problemes sobre aquestes espècies ni sobre els ecosistemes que 

habiten. Per tant, l’observació de fauna ha de prioritzar, abans que res, el benestar de 

les espècies que es volen observar i no alterar el medi natural on viuen.

Tot guia de fauna hauria de comptar amb uns coneixements mínims sobre l'ecologia de les 

espècies per ser conscient de quines situacions poden pertorbar la fauna i, en segon lloc, 

per saber com evitar aquests efectes perniciosos (vegeu apartat 2.2 per a més detalls).

Garantir el benestar de la fauna comença per escollir bé els punts d’observació i, un cop 

allà, comportar-se de manera respectuosa per tal que les espècies segueixin fent la seva 

activitat vital amb normalitat. La nostra presència, doncs, ha de passar el més 

desapercebuda possible. 

Tot seguit aportem CONSELLS I RECOMANACIONS PER SELECCIONAR ELS LLOCS D’OBSERVACIÓ I

PER TENIR UN COMPORTAMENT RESPECTUÓS DURANT L’ACTIVITAT. La majoria procedeixen de 

la publicació Buenas prácticas para la observación de oso, lobo y lince en España.

SELECCIÓ DELS PUNTS D’OBSERVACIÓ

• Utilitzar, si n'hi ha, llocs preparats per a l'activitat d'observació (punts d’observació 

autoritzats, miradors, aguaits, etc.).

• Seleccionar llocs que possibilitin observacions òptimes sempre a una distància 

adequada per no interferir amb l'espècie objectiu, respectant la normativa legal que 

sigui d'aplicació. Consultar els agents rurals, els guardes i altres tècnics responsables 

dels espais naturals protegits.

• La distància adequada per fer els albiraments és la que fa que l'observador passi 

desapercebut davant l'animal i per tant aquest pugui mantenir el seu comportament 

natural. Aquesta distància adequada varia considerablement d'unes espècies a unes 

altres, sent màxima en el cas dels grans carnívors com l'os bru o el llop.

• Situar els punts d'observació preferentment en vessants oposats o en llocs elevats amb 

àmplies vistes panoràmiques que facilitin la detecció.

ACCÉS ALS PUNTS D’OBSERVACIÓ

• Circular amb precaució (a poc a poc) per les carreteres o pistes d’accés als punts 

d’observació per evitar potencials atropellaments de mamífers.

• Conèixer els camins pels quals es pot circular lliurement, els que requereixen 

autorització i els prohibits.

• En itineraris o accessos a peu, desplaçar-se de manera discreta, evitant crits, sorolls 

estridents, etc.

• Prestar especial atenció a deixar les portes i tanques que hi ha al medi rural tal com

es trobin (obertes o tancades).

COMPORTAMENT DURANT L’OBSERVACIÓ

• Actuar de manera discreta i evitant sorolls estridents, tractant d'integrar-nos com un 

element més de l'ecosistema, sense pertorbar-lo ni alterar-lo.

• No preparar ni acomodar el punt d'observació arrencant branques, trepitjant plantes, 

canviant pedres de lloc, etc.

• Mentre s’estigui fent l'albirament, mantenir silenci absolut, contenir les emocions i 

moure’s el mínim. Evitar que els animals alterin el seu comportament natural 

espontani, sigui de manera voluntària o involuntària.

• Si observem comportaments inadequats d’altres observadors, demanar-los respecte.

I si segueixen igual, comunicar-ho als agents rurals o guardes de l’espai on ens trobem.

• Evitar trobades a curta distància amb els animals. En cas que es produeixin, actuar 

sense brusquedat, permetent que els animals puguin retirar-se amb tranquil·litat.

DESPRÉS DE L’OBSERVACIÓ

• Evitar compartir en xarxes socials textos o imatges que informin o mostrin 

localitzacions concretes amb presència de les espècies emblemàtiques. Això 

pot provocar un efecte crida a altres persones i generar impactes que cal evitar.

• En el cas concret de les fotografies, no posar mai les localitzacions exactes 

(no georeferenciar) i evitar que les pròpies imatges permetin identificar paratges 

concrets. També és aconsellable publicar-les uns dies després de l’observació, 

no fer-ho de manera immediata.

2.1. El benestar de la fauna, la principal prioritat

2. UN BON PRODUCTE DE TURISME DE FAUNA: 10 ASPECTES CLAU TURISME D’OBSERVACIÓ DE FAUNA SALVATGE .  Guia de recursos i  idees per a empreses i  emprenedors turístics 



Finalment, i no per això menys important, com més nivell de coneixements tinguem, a més 

públics podrem arribar, sobretot a aquells més especialitzats i que solen ser més exigents 

en aquest sentit. Però els públics més generalistes també agrairan que els puguem 

interpretar amb bon coneixement de causa els comportaments dels animals, que els 

puguem transmetre els reptes i els projectes de conservació que es duen a terme i, 

sobretot, que els puguem explicar anècdotes, històries i curiositats que enriqueixen 

l’experiència i la facin més atractiva (vegeu també l’apartat 2.8). 

Tot plegat ens obliga a formar-nos sobre la biologia de les espècies que conformen 

els nostres productes turístics. Però també a mantenir-nos al dia sobre l’estat i evolució 

de les seves poblacions, les mesures de gestió que es porten a terme per part de les 

administracions gestores o de les entitats conservacionistes col·laboradores, i altres 

qüestions relacionades amb la seva actualitat (conflictes socials, per exemple).
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2.2. Coneguem els costums i la biologia dels animals 

Disposar de bons coneixements sobre els costums i la biologia dels animals que ajudarem

a observar és clau ja que ens aportarà beneficis i avantatges en, com a mínim, tres àmbits.

En primer lloc, aquests coneixements ens serviran per evitar que l’activitat turística afecti 

negativament la fauna (vegeu Taula 1). Com més coneguem la biologia de les espècies, 

millor sabrem quins són els seus moments vitals més delicats.

D’altra banda, conèixer els comportaments, els paratges per on es mouen habitualment

les espècies i quines són les millors èpoques i millors moments del dia per observar-los 

augmentarà les probabilitats que els puguem veure. Aquesta experiència la podem posar 

en valor (sense garantir mai observacions al 100%) i farà que els nostres productes es 

puguin diferenciar de la competència.

ASPECTE BREU DESCRIPCIÓ

ECOLOGIA DE LES ESPÈCIES

OBJECTE D'OBSERVACIÓ

Les diferents espècies poden tenir moments o llocs en la seva 
rutina diària que facin més favorable l'observació.

La fauna pot ser més sensible a la presència humana en 
determinats moments del seu cicle vital.

PARTICULARITATS DE CADA

PUNT D'OBSERVACIÓ

És important triar els punts d'observació amb prudència i sobre 
la base del coneixement de la biologia i els moviments de les 
espècies que habiten l'entorn. El punt d'observació no pot 
interaccionar amb l’activitat habitual de la fauna.

ÈPOCA DE L'ANY EN QUÈ ES

PODEN FER LES ACTIVITATS

Algunes espècies són més fàcils d'observar en unes èpoques 
que en altres. D’altra banda, hi pot haver moments del cicle 
d'algunes espècies que siguin més demandats pels 
observadors (brama del cérvol, per exemple).

EFECTES DE L'ACTIVITAT EN

LES ESPÈCIES OBSERVADES

Aquests efectes poden variar segons el moment del cicle vital i 
el context en el qual es realitza l'activitat, i poden ser efectes 
directes o secundaris: molèsties, canvi d'hàbits, desplaçament 
de la fauna a zones d'hàbitat subòptim, pèrdua de postes, 
augment de la depredació, etc.

FONT: elaboració pròpia.

Taula 1. ASPECTES SOBRE LES ESPÈCIES DE FAUNA A CONSIDERAR DURANT EL DISSENY D’UN PRODUCTE TURÍSTIC
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2.3. Respectem la normativa dels espais, la propietat i les activitats tradicionals 

És imprescindible que les empreses i guies de fauna conegueu i respecteu la normativa

i les regulacions que afecten el desenvolupament de les activitats d'observació als espais 

naturals protegits on opereu. Sense ser exhaustius, la Taula 2 recull diverses normatives 

que cal conèixer i aplicar quan sigui necessari.

Més enllà de conèixer i respectar la normativa, el bon desenvolupament de les vostres 

activitats requereix que col·laboreu amb els responsables de la conservació i la gestió

de l’espai natural que visiteu, facilitant la seva tasca, sol·licitant el seu consell i atenent 

a les seves indicacions. 

També, sempre que pugueu, aporteu-los dades que pugin ser útils per a la gestió del medi 

natural (observacions d’espècies escasses, actituds irrespectuoses d’altres empreses o 

visitants, comportaments estranys de la fauna, abocaments il·legals, etc.). Contacteu amb 

la guarderia dels espais protegits, amb els seus òrgans gestors, amb els agents rurals o amb 

altres autoritats competents per fer-los arribar aquestes dades o incidències.

A més a més de les normes, també és important respectar les persones i, més 

concretament, els drets dels propietaris de les finques privades per on tingueu previst 

passar. Això vol dir, com a mínim, no entrar a les propietats sense el permís previ (o fer-ho 

amb l’acompanyament dels titulars). Dit això, sempre serà recomanable tenir una actitud 

proactiva amb la propietat, és a dir, parlar-hi, explicar-los els vostres plans (el recorregut, 

les activitats, etc.) i, fins i tot, implicar-los d’alguna manera en el desenvolupament del 

vostre producte (fent-los participar en algun moment, per exemple). Alguns, fins i tot, us 

podran aconsellar sobre on i quan veure una determinada espècie.

A banda de la propietat, al medi natural hi treballen pagesos, pastors, apicultors, forestals i 

altres professionals a qui no hem de perjudicar. Per exemple, no hem de bloquejar amb els 

nostres vehicles els passos de camins, pistes i finques, perquè és possible que algun 

agricultor en faci ús. En zones amb bestiar, hem de tancar les portes després de passar-hi.

I en espais on es caça, hem d’organitzar les sortides tenint en compte les possibles batudes, 

per la qual cosa ens n’haurem d’informar amb els seus corresponents gestors.

Actuar de manera respectuosa i generosa amb la resta d'usuaris del medi rural contribuirà 

a donar una imatge positiva del turisme d’observació de fauna i generarà actituds de la 

població local més favorables a la presència d’animals salvatges.

NORMATIVA BREU DESCRIPCIÓ

NORMATIVA EUROPEA

Deriva de les directives Hàbitats i Ocells i s’aplica als espais 
naturals integrats a la xarxa Natura 2000 i a les espècies 
protegides per aquestes dues normes.

NORMATIVA ESTATAL I AUTONÒMICA

QUE REGULA LA PROTECCIÓ DE LA

NATURA

A Espanya és la Llei 42/2007 del patrimoni natural i de la 
biodiversitat, i a Catalunya la Llei 12/1985 d’espais naturals (en 
procés de revisió) i el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 
aprovat l’any 1992.

NORMATIVA QUE REGULA ELS

ESPAIS NATURALS PROTEGITS

ON OPEREU

(PERMISOS PER A ACTIVITATS, 
ACCESSOS RESTRINGITS, ETC.)

Cada espai disposa de normes pròpies i, en alguns casos, de 
plans de protecció que regulen els diversos usos. Val la pena 
consultar el web de cada espai protegit i, fins i tot, fer consultes 
directes als seus òrgans gestors.

En alguns espais, determinades activitats d’observació poden 
requerir de permís (per exemple, el submarinisme a les Medes). 
D’altra banda, certs recursos o espais naturals només admeten 
un nombre màxim de visitants diaris.

La circulació per determinades pistes i camins també pot estar 
restringida o directament prohibida. Informeu-vos-en. 

NORMATIVA I PLANS DE CONSERVACIÓ

ESPECÍFICS PER A ESPÈCIES

AMENAÇADES

Determinades espècies de fauna amenaçades o en perill 
d’extinció, com el trencalòs o la llúdriga, estan incloses en 
catàlegs de protecció i en alguns casos disposen de plans 
específics de recuperació i conservació. Consulteu-los i 
respecteu-los.

NORMATIVA QUE REGULA LES

ACTIVITATS FOTOGRÀFIQUES, 
CIENTÍFIQUES I ESPORTIVES QUE

PODEN AFECTAR LES ESPÈCIES

DE LA FAUNA SALVATGE

A Catalunya és el Decret 148/1992, força antic i poc adaptat a 
algunes circumstàncies actuals. Cal consultar-lo bé (en especial 
els seus annexos) perquè per a determinades espècies 
sensibles la simple observació pot requerir d’una autorització 
administrativa i per tant cal tramitar un sol·licitud al 
Departament competent.

FONT: elaboració pròpia.

Taula 2. PRINCIPAL NORMATIVA A CONSIDERAR EN EL DISSENY DE PRODUCTES DE TURISME DE FAUNA
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2.4. Preveiem tots els elements bàsics d’un producte ecoturístic 

Els turistes no compren un producte turístic per com és (com si fossin unes sabates, una 

jaqueta o uns préssecs), sinó per com s’imaginen que serà. Compren somnis, imatges, 

promeses i, per tant, el disseny del producte –i la comunicació posterior– són factors clau 

en la configuració d’aquesta imatge mental prèvia a la decisió de compra.

Des de la perspectiva del turista/client, els elements fonamentals (però no els únics) de 

qualsevol producte turístic són les coses per veure (els recursos/atractius), les coses per fer

o viure (les activitats) i els serveis per resoldre necessitats bàsiques (arribar, menjar i dormir).

La durada i el format dels productes són altres factors que en condicionen el disseny i, 

també, la comercialització. Des de la perspectiva de la durada, dos mons a part serien les 

experiències de mig dia o un dia, d’una banda, i les de més d’un dia, de l’altra. En les de més 

d’un dia, a part que la comercialització recau en agències de viatge, cal preveure un seguit

de serveis addicionals com ara els trasllats i els allotjaments. Des de la perspectiva del 

format, els productes poden ser oberts (a mida) o tancats, i guiats o autoguiats.

Sense entrar en detall, els aspectes que configuren qualsevol producte (eco)turístic són:

• Segment de la demanda al que ens dirigim, incloent els seus interessos i necessitats.

• Nucli i nom de la nostre producte: el servei bàsic que oferirem, aquell que apel·la a la 

motivació principal del client. El nom ha de ser breu, vivencial i inspirador.

• Producte tangible, a la vegada integrat per:

• Durada, format, temporada i calendari de disponibilitat del producte.

• Seqüència d’activitats amb la ruta geogràfica i el timing associat.

• Equipaments de suport sobre els quals se sustentaran les activitats. En la modalitat 

que ens ocupa, poden ser vehicles tot terreny (vegeu 2.6), itineraris senyalitzats, 

centres interpretatius, aguaits i miradors, instruments per a l’observació i recursos 

per a la identificació (vegeu 2.7), etc.

• Serveis complementaris: allotjament, àpats, transport, permisos, assegurances, etc.

• Serveis no inclosos i serveis opcionals.

• Elements que aporten valor afegit al producte, alguns dels quals són:

• Guió per dur a terme la interpretació (vegeu 2.8 per a més informació).

• Petits detalls que facin que el client se senti especial, com ara obsequis al final 

de l’activitat (publicacions, calendari, gorra, bolígrafs...).

• Possibilitat de tastar i comprar productes gastronòmics locals.

• Possibilitat d’interaccionar amb la població local. 

• Certificacions ambientals a les que estem adherits (vegeu 2.10).

• Possibilitat de contribuir voluntàriament a projectes de conservació de la natura 

o bé contribucions associades a un petit percentatge fix del preu (vegeu 2.10).

A tots aquests elements cal afegir-hi el que és, segurament, el més important: el preu. 

Definir el preu (i també el calendari de disponibilitat del nostre producte) és, possiblement, 

el més complicat atès el seu efecte en la decisió de compra dels potencials clients. Pel que 

fa al preu, caldrà considerar diverses factors i valorar si serà fix o variable. En aquest punt 

també hi entrarà en joc el número mínim de persones per dur a terme l’activitat (i també 

el màxim sense que la qualitat i el medi se’n ressentin).
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2.5. Adaptem-nos als diversos perfils de la demanda 

A l’hora de dissenyar qualsevol producte turístic, hem de decidir els perfils de persones 

a les que ens adrecem, és a dir, els nostres potencials clients, la nostra demanda. 

Els diferents perfils de demanda es regeixen per unes motivacions (interessos principals)

i per unes variables socials i operatives que defineixen cada persona i que poden ser més o 

menys específiques (edat, estat civil, país d’origen, nivell cultural, poder adquisitiu, tipus 

d’alimentació, religió, etc.).

En el sector de l’ecoturisme i del turisme d’observació de fauna, la demanda és heterogènia, 

encara que pugui semblar el contrari. A més de la gran diversitat de variables socials, 

l’anomenada motivació ecoturística —el grau o intensitat motivacional que un turista té per 

observar la natura o algun dels elements que la integren— també és molt variable: des de 

persones que només volen veure o fotografiar una espècie d’ocell amenaçada fins a turistes 

de sol i platja o turistes rurals que un dia de la seva estada els ve de gust fer una activitat 

diferent en contacte amb la natura. Així doncs, el ventall abasta des d’aquelles persones que 

busquen un passeig relaxat en un entorn natural fins les que estan disposades a fer llargues 

esperes o caminades per gaudir fugaçment de la presència d’un animal salvatge. Entre 

aquests dos extrems hi caben totes les situacions i tots els matisos.

Entre els perfils més especialitzats, destaquen els birders o birdwatchers i els fotògrafs de 

fauna. La seva motivació sol ser molt elevada i específica (observar el trencalòs o el gall fer, 

fotografiar l’aufrany en vol o els cérvols bramant, etc.). Estan disposats a fer desplaçaments 

llargs i a adaptar els seus horaris als costums de les espècies o als ritmes dels fenòmens 

naturals. Requereixen informació molt específica i a les empreses de guiatge els demanen, 

sobretot, que siguin capaces d’apropar-los a l’espècie que volen veure o fotografiar.

Entre els perfils generalistes, l’interès no rau en observar espècies poc conegudes sinó 

aquelles més emblemàtiques, més vistoses, més populars. A més a més, gaudeixen molt 

d’altres atractius com els pobles, la gastronomia, els costums locals, etc. Prefereixen guiatges 

que els ofereixin, doncs, una visió més àmplia de l’espai natural que visiten, si bé també 

volen observar aquells animals més espectaculars i mitificats. 

El grau de motivació sol estar associat als coneixements previs sobre el medi natural. 

Normalment, a més coneixement més motivació, tot i que hi ha alguna excepció, com els 

nens, que poden estar molt motivats però els seus coneixements ser bàsics. Els aspectes del 

producte que haurem de treballar per complir amb les expectatives del turista solen ser la 

durada de la visita, el tipus i la singularitat del recurs a visitar, i l’exigència de la informació 

que es vol rebre. També sol passar que a més motivació més sensibles són els turistes pel que 

fa a una gestió més sostenible i responsable del producte.

Més enllà de la motivació, hi ha un seguit de variables socials i operatives que afecten 

tot l’univers de la demanda (no només la ecoturística) i que generen perfils tipus que també 

s’han tenir en compte quan es dissenyen productes ecoturístics. Així, per exemple, perfils 

vinculats a l’edat serien grups de joves, adults o sèniors, o perfils vinculats a la situació 

familiar serien singles (solters), parelles o famílies amb fills. El país d’origen i el poder 

adquisitiu també són variables molt determinants. Com tenir en compte els diversos 

perfils de la demanda? Hi ha dos punts d’origen:

• Anàlisi de l’oferta: allò que tenim al nostre territori, és a dir, els recursos i serveis.

• Anàlisi de la demanda: a qui volem arribar i què és el que volen i necessiten.

Si partim d’allò que tenim –sol ser el més habitual–, hem d’analitzar primer el potencial 

turístic dels recursos naturals del nostre territori. A partir d’aquesta anàlisi, escollim els 

recursos amb més potencial i definim la idea preliminar dels nostres futurs productes. Un 

cop tenim aquesta idea, hem d’analitzar la demanda per identificar i caracteritzar el tipus 

de públics als que els pot interessar la nostra proposta. Aquesta cerca de demanda ens pot 

servir per acabar d’acotar (o reorientar) la nostra idea preliminar.

Si per definir la nostra idea preliminar preferim partir de la demanda, hem de començar 

identificant el perfil de clients potencials als que ens volem dirigir (interessos/motivacions

i variables socials/operatives) i, un cop els tenim, veure amb quins recursos i activitats del 

nostre territori podem satisfer les seves expectatives.

Tant si apostem per un o altre plantejament, les fonts per cercar i conèixer la demanda 

poden ser diverses, des de més professionalitzades a més “casolanes”: contractar un estudi 

especialitzat (cost elevat), consultar estudis públics (n’hi ha més dels que ens pensem, 

vegeu apartat 5.1), fer enquestes pròpies improvisades (o ben preparades) en fires de 

turisme, fer enquestes pròpies sobre el terreny en destinacions similars a la nostra, 

consultar blogs i revistes especialitzats, etc.

D’altra banda, un cop ja tenim el producte definit i ja l’estem comercialitzant, resulta 

igualment recomanable seguir coneixent les motivacions i desitjos de cadascun dels clients 

concrets amb els que entrem en contacte durant el procés d’informació  i venda. Per tant, 

durant els contactes previs per correu electrònic o telèfon, pregunteu (amb mesura) per 

necessitats i interessos específics que puguin tenir, i adapteu-vos-hi.

Una darrera recomanació: resulta poc aconsellable oferir productes a un ventall ampli 

de perfils de demanda. Per tant, seleccioneu i decidiu a quins segments us  dirigireu. 

Així oferireu productes més ben adaptats a les necessitats del perfils escollits.
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2.6. Els allotjaments i els vehicles també són part de l’experiència

Hi ha dos elements propis d’un producte de turisme d’observació de fauna que solen passar 

desapercebuts, o que potser no li atorguem la importància que es mereixen. El primer són els 

allotjaments on s’alberguen els turistes, que haurien d’estar adaptats a les necessitats i 

gustos dels clients naturalistes. El segon són els vehicles amb els que fem els recorreguts 

(safari), que haurien de facilitar i potenciar (en la mesura del possible) l’observació i la 

fotografia de fauna. Adaptar adequadament aquests dos elements atorgarà un plus de 

diferenciació als nostres productes, que esdevindran així més atractius i competitius.

En l’àmbit dels establiments, una guia referent que aporta bones recomanacions és 

Turisme de fauna i allotjaments rurals, editada pel Consorci per al Desenvolupament de la 

Catalunya Central. La Taula 3 resumeix els consells que inclou la guia i n’aporta algun de nou.

ÀMBIT BREU DESCRIPCIÓ

CONEIXEMENTS

BÀSICS

Si el vostre allotjament ven fauna, els seus responsables hauríeu de tenir 
coneixements bàsics de la matèria i estar al cas dels principals problemes que 
afecten les espècies més populars.

HORARIS

I ÀPATS

Cal adaptar els horaris a les exigències dels clients naturalistes. Els birders i, 
sobretot, els fotògrafs voldran esmorzar abans que surti el Sol; potser venen a 
descansar en les hores centrals i tornaran a sortir a la tarda. Ells adapten els seus 
horaris a les espècies que volen observar i nosaltres a ells. Alguns entusiastes 
poden demanar pícnic per emportar i no perdre ni un moment del dia. I també 
caldrà saber quins requeriments culturals tenen determinats públics estrangers 
amb horaris diferents als nostres.

BIBLIOTECA

Tenir un racó de l’allotjament dedicat a tota mena de guies n’augmenta 
l’atractiu. Si voleu veure un naturalista entretingut com un nen, doneu-li una 
guia del seu grup de fauna preferit. Els clients amb experiència gaudiran d’obres 
locals que els permetin aprofundir en la fauna del municipi o comarca. Els que 
comencen agrairan guies de consulta que encara no tenen. 

LLISTA

D’OBSERVACIONS

LOCALS I

CALENDARI

NATURALÍSTIC

Als birders els encanta fer llistes d’observacions. Un cop acabada la jornada o 
sobre la marxa, van apuntant tot el que observen. Tenir a la biblioteca o algun 
altre lloc comú del vostre allotjament una llista actualitzada de les observacions 
de la vostra zona serà una iniciativa ben rebuda pels clients. Igualment, un 
calendari amb les millors èpoques per observar les espècies més 
emblemàtiques.

AMBIENTACIÓ

INSPIRADA EN

FAUNA SALVATGE

Si us voleu especialitzar poc o molt en fauna, pot resultar convenient ambientar 
l’interior dels espais comuns i fins i tot les habitacions amb fotografies 
espectaculars de les espècies més emblemàtiques i amb altres elements 
relacionats amb la fauna (pòsters, calendaris, etc.).

NATURALITZACIÓ

DE L’ENTORN DE

L’ALLOTJAMENT

Una idea bàsica és atreure fauna fins a l’establiment, ja siguin ocells, insectes o 
petits mamífers. Hi ha molts nivells: des de caixes niu per a ocells i ratpenats o 
hotels d’insectes, fins a ajudar-los a l’hivern amb menjadores i a l’estiu amb 
abeuradors. Ho podem complicar amb jardins de papallones, piscines 
ecològiques... Ara bé, qualsevol actuació ha de ser explicada amb materials 
específics.

COL·LABORACIÓ

EN PROJECTES

DE CONSERVACIÓ

Destinar una part dels ingressos del negoci a algun projecte o iniciativa de 
conservació del medi és una bona manera per mostrar el vostre compromís amb 
la natura (vegeu també 2.10).

FONT: Turisme de fauna i allotjaments rurals. Guia d’iniciació i elaboració pròpia.

Taula 3. CONSELLS PER ADAPTAR ELS ALLOTJAMENTS ALS TURISTES D’OBSERVACIÓ DE FAUNA
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L’ús d’autobusos i furgonetes té un avantatge important pel fet de poder anar amb un únic 

vehicle enlloc d’una filera de dos o més vehicles. I és que en el cas del seguici de vehicles, el 

primer és l’únic que es beneficia de les trobades fortuïtes amb animals abans que fugin, 

mentre que la resta ja no veuen res. En canvi, si només anem amb un vehicle, tots els 

passatgers podran gaudir d’aquestes observacions fugaces. 

Finalment, esperem que no falti gaire temps per tal que es comercialitzin vehicles elèctrics 

tot terreny, adaptats a l’observació de fauna i amb un cost assumible. Aquest tipus de 

vehicles no emeten gasos contaminants (complint amb els principis de l’ecoturisme) i són 

molt silenciosos (espanten menys els animals, facilitant-ne així l’observació).

Els vehicles són un altre equipament que pot augmentar, i molt, la qualitat del productes que 

oferiu. La possibilitat i facilitat d’observar fauna sense sortir del vehicle és un factor clau, 

sobretot en espais naturals com els nostres. I és que moltes espècies fugen o s’allunyen de 

seguida que escolten el soroll de les portes o que veuen o oloren persones sortint dels 

cotxes. Per tant, si volem especialitzar-nos en aquest segment, hem de plantejar-nos 

seriosament l’adquisició d’un vehicle adaptat a l’observació i, fins i tot, a la fotografia 

de fauna.

Aquests vehicles adaptats tenen un cost elevat, cosa que pot dificultar-ne l’adquisició a 

emprenedors i empresaris que no disposin de suficient capacitat d’inversió. En aquests 

casos, caldrà estudiar a fons les oportunitats o facilitats de finançament que puguin procedir 

d’ajuts públics. També valorar el mercat de segona mà.

El primer nivell més bàsic seria disposar d’un vehicle tot terreny clàssic amb tracció a les 

quatre rodes que permeti circular per camins i pistes de muntanya (que poden ser de terra, 

tenir forts pendents, amb solcs i forats, canvis de rasant, etc.). Aquí el mercat és molt ampli, 

amb marques destacades com Land Rover (amb el mític model Defender), Toyota, 

Mitsubishi, Nissan o Suzuki, entre moltes altres.

Una de les adaptacions més habituals d’aquest primer nivell de vehicles són els sostres que 

es poden obrir o enlairar, permetent que els passatgers puguin aixecar-se i fer observacions 

drets sense sortir del vehicle. En el cas de la fotografia, els vehicles poden disposar d’endolls 

per carregar bateries i de suports específics per recolzar les càmeres i els teleobjectius.

Un segon nivell serien les furgonetes o microbusos, que poden tenir o no tracció a les 

quatre rodes (haurem de valorar si ho necessitem), i que solen tenir més capacitat (7 places

o més). Aquí també podem optar a adaptacions que permetin una millor observació de la 

fauna (com ara els sostres que s’aixequen), a més de les portes corredisses que solen venir 

de sèrie i que poden ser útils durant les aturades. Algunes marques destacades són Nissan, 

Toyota o Mercedes, entre d’altres.

Un darrer nivell de vehicle, que s’utilitza en alguns espais protegits com Doñana, serien els 

autobusos tot terreny (i que solen comptar amb àmplies finestres). Un dels models més 

habituals és el Mercedes Unimog, amb una capacitat per a 21 persones. Aquests vehicles 

funcionen amb gasoil, però disposen d’un tanc amb urea amb un catalitzador que injecta 

aquest component als gasos contaminants que s’emeten i els redueix considerablement 

(fins a un 75% respecte a un vehicle amb gasoil convencional).
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2.7. Instruments per observar, materials per identificar

A la major part d’espais naturals de Catalunya, l’observació de fauna salvatge és, per al 

no iniciat, una tasca complexa. Els animals, sobretot els grans mamífers, són esquerps. 

Defugen la presència humana i mantenen una llarga distància de seguretat amb nosaltres. 

Molts d’ells tenen recursos per amagar-se (dins de boscos, en zones inaccessibles, etc.) 

o fins i tot per mimetitzar-se. Alguns tenen hàbits nocturns i, per tant, quasi mai es veuen 

a llum de dia. També cal dir que hi ha excepcions a aquestes regles generals, ja que 

per exemple la marmota o l’isard són relativament confiats si sabem acostar-nos-hi.

Els ocells són el grup més fàcil de contemplar, sobretot en zones d’aiguamolls, en alguns 

trams de costa i, de vegades, en espais muntanyosos amb cingleres. En canvi les espècies 

d’ocells forestals costen més d’observar (però es poden escoltar). Els mamífers terrestres, 

llevat d’algunes excepcions (espècies comunes com el conill i l’esquirol, o l’isard i la marmota 

a l’Alt Pirineu), són un grup força difícil d’observar. Aquí rau, doncs, un dels principals valors 

afegits que aporten els guies de natura: ajuden els visitants (sobretot els menys 

especialitzats) a localitzar i observar espècies difícils de veure anant per lliure.

Més enllà dels coneixements i l’experiència prèvia per saber on trobar i contemplar espècies 

(vegeu 2.2), qualsevol guia o empresa que vulgui oferir productes turístics d’observació de 

fauna salvatge ha de comptar amb instruments específics que facilitin la visualització 

d’animals situats a llargues distàncies (i, de pas, evitin molestar-los). N’hi ha dos que són 

imprescindibles per a mamífers i ocells: binocles lleugers, de 8 a 10 augments, i telescopis 

terrestres de 20 a 60 augments (amb el corresponent trípode). 

Els guies han d’oferir prismàtics als seus clients (sobretot als perfils menys especialitzats), 

a poder ser inclosos dins el preu del producte. Aquí és important destacar que siguin de 

qualitat, lluminosos i fàcils d’utilitzar. Al mercat hi ha binocles amb una bona qualitat òptica 

per uns 300 euros. Pel que fa als telescopis terrestres, són instruments força més cars, però 

només en caldran un o dos per a grups de 10-20 persones.

A aquests dos instruments avui en dia se n’hi afegeix un altre que pot aportar valor afegit a 

l’experiència turística. Ens referim als adaptadors per fer “digiscoping”, és a dir, sistemes 

de fixació que es posen als oculars dels telescopis i que permeten subjectar-hi els telèfons 

mòbils (o càmeres fotogràfiques, segons el model). D’aquesta manera, els participants poden 

utilitzar els seus mòbils per observar i fotografiar la fauna aprofitant la potència dels 

telescopis. Alguns d’aquests adaptadors són universals i tenen un cost que no arriba als 100 

euros. Si en porteu i n’oferiu, expliqueu-ho als vostres potencials clients, segur que ho 

valoraran positivament.

Els instruments citats fins ara faciliten l’observació. Però tan important és observar com 

saber identificar allò que es veu. I aquí és on els guies també caldria que portéssiu, durant 

les visites, materials per facilitar la identificació de les espècies. En aquest àmbit, 

el més habitual fins ara han estat (i segueixen sent) les guies il·lustrades en paper, 

més o menys especialitzades en un grup faunístic (mamífers, ocells, rapinyaires, etc.) 

o en un territori concret (Catalunya, un parc natural, etc.). 

En l’àmbit del Boumort, el Pallars Jussà i el Prepirineu, poden ser útils com a guies les 

citades al capítol 5.3, però també d’altres com les miniguies de camp de Cossetània

Edicions (n’hi ha una sobre grans mamífers terrestres i una altra d’ocells rapinyaires), que 

destaquen per la seva lleugeresa, o les guies de Brau Edicions, dedicades a espais protegits 

concrets o àmbits més grans (n’hi ha una sobre la fauna i la flora dels Pirineus). En tots dos 

casos, les il·lustracions són del reconegut il·lustrador Toni Llobet. Una variant serien els 

pòsters o fulletons, que fins i tot es poden regalar als clients com a detall.

D’altra banda, als guies també us pot ser útil portar mòbils o tauletes per aprofitar les 

diverses aplicacions existents en clau d’identificació d’espècies. Aquestes aplicacions ens 

poden servir per ensenyar vídeos, fotografies o detalls dels animals que estem observant, 

per poder escoltar els cants dels ocells, per poder donar dades més específiques, etc.

En clau d’observació de mamífers, els guies també podeu portar al cotxe cornamentes, 

cranis i altres ossos de les espècies en qüestió, el que us pot servir per mostrar la mida real 

d’aquests parts dels animals, explicar les característiques particulars de les espècies, fer 

comparacions, etc. En el cas dels cérvols, disposar i mostrar una cornamenta (que haguem 

trobat, per exemple, en alguna prospecció) és un plus força interessant i que segur que 

agradarà i fins i tot sorprendrà als vostres clients.

Finalment, durant la visita, els guies heu d’estar atents als possibles rastres que deixen els 

mamífers i ocells, molt útils per detectar-ne la presència. Això requerirà que conegueu bé 

les formes, mides, textures i colors de petjades, excrements, pels, plomes i egagròpiles. 

Moltes guies de camp també aporten il·lustracions per saber identificar i diferenciar 

aquests rastres.
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La interpretació del patrimoni –tant natural com cultural– es pot considerar una autèntica 

disciplina amb tot un corpus teòric i pràctic al darrera que requereix d’una formació 

especialitzada per dominar-la adequadament. La Taula 4 sintetitza alguns dels principis 

bàsics de la interpretació del patrimoni. Si voleu ampliar informació, al capítol 5 d’aquesta 

guia trobareu citats alguns manuals més extensos que aprofundeixen en la matèria. També, 

cada dia més, existeixen formacions especialitzades en aquesta disciplina. 
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2.8. Més enllà de l’espècie emblemàtica: interpretem l’entorn

El principal reclam d’un producte de turisme de fauna és el fet d’observar (escoltar o 

fotografiar) una espècie emblemàtica com ara el cérvol, l’os, el llop, l’isard, la cabra salvatge, 

el trencalòs, el voltor negre o d’altres. Ara bé, tots aquests animals, com a tals, es mouen

i gairebé mai es pot garantir al 100% que durant l’activitat es podran observar. 

En aquest sentit, les empreses que oferiu activitats d'observació heu de ser honestes i 

transmetre en tot moment quines són les veritables possibilitats d’observació 

(que poden variar segons les condicions meteorològiques, els comportaments observats en 

dies anteriors, l’època de l’any, etc.), fins i tot donant dades de probabilitat en base a la 

vostra experiència prèvia. Cal evitar crear expectatives que puguin portar a la frustració dels 

visitants o a comportaments inadequats amb afany de forçar albiraments. Aquesta 

honestedat cal que es visualitzi als canals promocionals i al web propi, però també  durant 

els contactes previs amb els clients i fins i tot el mateix dia de l’activitat, en els moments 

inicials. Els bons ecoturistes ho entendran perfectament.

A més a més d’aquesta honestedat, el plantejament d'aquests productes turístics no s'ha de 

centrar exclusivament en els albiraments puntuals o en l’observació directa d'aquestes 

espècies sinó també en la cerca de rastres de l’espècie reclam, en una interpretació completa 

del medi natural, en la divulgació dels reptes i els projectes de conservació i gestió de les 

espècies observades, en una descoberta del patrimoni etnogràfic i de les formes de vida de 

les poblacions locals, etc. De fet, alguns productes de turisme de fauna associats a espècies 

molt difícils d’observar (l’os bru, per exemple) no es fonamenten en l’albirament sobre el 

terreny sinó en aquest plantejament més ampli (el territori de l’os, el país de l’os, etc.).  

Aquest enriquiment de les activitats a partir d’altres elements de l’entorn, a més de 

millorar-les, també pot funcionar com un pla B en cas que l’espècie emblemàtica no s’hagi 

pogut observar durant l’activitat. Com a guies, disposar d’aquests recursos, us pot ajudar a 

omplir l’activitat de contingut i d’interès quan no sigui possible veure l’espècie reclam. 

En aquest sentit, es poden aprofitar equipaments del territori com ara els centres 

d’interpretació o els itineraris interpretatius. Així doncs, tenir previstos aquests plans 

alternatius és clau per evitar frustracions en cas de no observar l’espècie bandera.

En aquest enfocament de no centrar exclusivament l’activitat en l’observació de l’espècie 

reclam, hi ha un aspecte clau que pren tota la rellevància i que és un dels elements que més 

valor afegit aporta a les experiències d’ecoturisme: la interpretació que faci el guia de 

l’entorn i també, és clar, de l’espècie estrella. Sovint, a la tècnica i la preparació de la 

interpretació no se li dona la importància que es mereix, quan és un dels factors clau del 

producte i de la satisfacció dels clients. 

PRINCIPI BREU DESCRIPCIÓ

ADAPTEM EL NIVELL

DELS MISSATGES AL

NOSTRE RECEPTOR

Una breu conversa informal just abans de començar l’activitat (o durant el 
contacte previ per telèfon o correu electrònic) ens pot servir per detectar el 
nivell de coneixements i els interessos dels turistes.

LA IMPORTÀNCIA

DEL RELAT

Hem d’explicar una història enlloc de recitar un inventari. Als humans 
ens encanta que ens expliquin històries, i a poder ser sorprenents i 
entretingudes. El paisatge i la natura n’estan plenes.

MENYS SERMÓ

I MÉS CONVERSA

El visitant no vol que se li parli en una sola direcció; prefereix, com tot 
esser humà, ser partícip de la conversa i aportar el seu punt de vista. 
Incentivem, doncs, la seva participació, per exemple, formulant preguntes 
o dilemes.

MÉS QUE INSTRUIR, 
HEM DE PROVOCAR I

DIVERTIR

Els que ens escolten no són alumnes, són persones que estan en el seu 
temps lliure i volen passar-s’ho bé. Hem d’aconseguir-ho despertant-los
la curiositat si cal provocant-los (amb respecte, és clar).

CONNECTAR AMB

ALGUNA EXPERIENCIA

DE LA VIDA QUOTIDIANA

Si no aconseguim aquesta connexió, la interpretació no funciona. 
L’interès del visitant rau en tot allò que el connecti amb la seva 
personalitat, experiència i ideals. Una manera d’aconseguir-ho és enllaçar 
el que anem veient amb fets d’actualitat, sempre que no es percebi forçat.

NO HO VULGUEM

EXPLICAR TOT

La interpretació no busca transmetre grans quantitats de continguts, 
sinó els missatges més essencials i reveladors de cadascun dels recursos. 
Per tant, prèviament hem d’identificar aquests aspectes clau.

UTILITZEM INFORMACIÓ, 
PERÒ NO INFORMEM

La informació, tal qual, no és interpretació. La interpretació és revelació 
basada en informació. I aquesta informació ha de tenir algun tipus 
d’interès i atractiu, i ha de ser veraç, actualitzada i de qualitat. La nostra 
feina és tractar aquest material informatiu amb imaginació.

FONT: Experiències d’ecoturisme. Del disseny al terreny.

Taula 4. ALGUNS PRINCIPIS BÀSICS DE LA INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI
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Qualsevol activitat guiada que es fonamenti en les tècniques d’interpretació del patrimoni 

requerirà d’una bona preparació prèvia. D’una manera molt sintètica, els tres passos clau 

per preparar la interpretació són:

• Identificar el recurs o recursos a interpretar, així com els anomenats conceptes 

universals que hi puguem relacionar (idees intangibles i comprensibles per qualsevol 

persona que podem vincular al recurs escollit).

• Definir el tema a tractar, la idea central a transmetre. En poden ser vàries, però n’hem 

d’escollir una i fer que tot el relat giri al seu voltant. Evidentment, aquesta idea ha de ser 

interessant i motivadora i s’ha de poder expressar en una frase senzilla, breu i completa. 

Hauria de ser la conclusió final que s’emportin els turistes. Per exemple: la importància 

dels voltors com a escombriaires de la muntanya.

• Elaborar un guió amb la ruta a seguir, lògic i estructurat, i els missatges i activitats per a 

cada indret. Els missatges s’han d’adaptar al temps disponible (que no ha de ser 

excessivament llarg en cada aturada), han d’anar associats al tema central i s’han de 

sostenir sobre els conceptes universals relacionats amb el recurs, tot connectant amb 

vivències i referents propis des visitants. En aquest guió es podeu preveure altres 

tècniques interpretatives que vulguem utilitzar (comparacions, tocs d’humor, activitats

o jocs per implicar els clients, etc.). 20
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Si crear productes ecoturístics ja pot semblar complicat, el que ve després encara ho és 

més: promocionar i comunicar per atraure potencials clients i que aquests acabin comprant 

la nostra proposta. Però no defallim, que si ho fem bé acabarem tenint premi.

Un primer consell bàsic: si no tenim pàgina web, no existim. És el nostre campament 

base, on hem de centralitzar i reunir el tràfic aconseguit per altres vies. I on hem d’oferir, 

de la manera més intuïtiva possible, tota la informació possible i actualitzada sobre els 

nostres productes ecoturístics. Com més preguntes respongueu en el web menys temps 

estareu contestant-les per mail o telèfon. Cal posar-se a la pell dels vostres clients per 

plantejar (i respondre breument) les preguntes més habituals (faqs).

A més a més, no val la pena esforçar-se en dissenyar experiències ecoturístiques 

fantàstiques si després al web no les presentem de manera atractiva. L’aspecte i els 

continguts del web són, doncs, molt importants i els hem de cuidar de la millor manera 

possible. Avui en dia, la informació entra pels ulls i per tant hem d’utilitzar fotografies de la 

màxima qualitat possible i que hi apareguin turistes gaudint de les activitats. D’altra banda, 

si oferim productes d’observació de fauna, és quasi obligat que el web inclogui fotografies 

espectaculars de les espècies més populars i també vídeos seductors de moments 

emocionants que tenen lloc durant les experiències turístiques que oferim (però sense fer 

revelacions o spoilers).

La lectura per Internet es fa en diagonal i, per tant, a més de fotos espectaculars, els textos 

de la pàgina d’inici han de ser curts i atractius. Si la proposta agrada al lector, llavors ja els 

podem donar més detalls en pàgines interiors del web. Aplicant la mateixa lògica, en les 

pàgines de descripció de cada experiència (que hi han de ser-hi), un primer nivell de lectura 

hauria de permetre fer-se una idea dels aspectes principals i més atractius de la proposta, 

per després oferir informació més detallada a la part inferior de la pàgina del producte, en 

un altra pestanya, o bé en una pàgina o document a part (pdf).

La personalització i proximitat que donem a través del web és un altre aspecte clau. Hem 

d’explicar (de manera breu) qui som, els nostres orígens, la nostra formació i tot 

acompanyat d’una o més fotografies per tal que els visitants ens puguin posar cara. 

També hem d’explicar el nostre compromís amb l’entorn. Això vol dir exposar com fem 

les visites i quines mesures prenem per minimitzar l’impacte de l’activitat, indicant si 

disposem d’alguna certificació o segell especialitzat (i posant-hi el logotip corresponent). Si 

col·laborem amb algun espai natural protegit, també hem d’indicar-ho. Així mateix, hem 

d’exposar com els clients i nosaltres com a empresa contribuïm a conservar l’entorn.

Un darrer aspecte important del web: hem de disposar d’un espai o apartat amb les 

opinions i testimonis dels nostres clients. Segurament seran els continguts més útils i 

consultats. Són molt valuosos i estimulants, sempre que siguin positius. Hem d’incentivar 

els nostres clients a escriure’ls i publicar-los (si cal, amb obsequis, punts, etc.), ja sigui a la 

nostra pàgina web o als nostres perfils socials, o bé en pàgines especialitzades com ara 

Tripadvisor o Google Maps.

Com amb la pàgina web, hem de tenir perfils a les xarxes socials sí o sí. Gestionar-los porta 

temps i per tant cal escollir aquelles xarxes on creiem que s’hi mouen més els nostres 

potencials clients. Facebook, Twitter i sobretot Instagram s’han convertit, en l’àmbit 

turístic, en imprescindibles. Una premissa bàsica: no utilitzem les xarxes només per 

difondre informació, sinó sobretot per interaccionar amb els potencials clients, ja que aquí 

radica la seva força.

Imaginem, ara, que els potencials clients ja coneixen la nostra oferta d’experiències 

ecoturístiques gràcies a les nostres accions de comunicació i promoció. Arribem, doncs, 

al punt més dificultós però imprescindible per generar un retorn econòmic a la nostra 

empresa: vendre. I per vendre, hi ha diversos canals, des dels que controlem més a d’altres 

que estan en mans d’altres empreses o persones.

El canal de comercialització més directe és la nostra pàgina web. Ens permet controlar 

millor tot el procés, aconseguir-ne tot el retorn econòmic i garantir la millor experiència 

turística al client. Per facilitar la tasca als potencials clients, hem de valorar la possibilitat 

d’incorporar motors de reserva i fins i tot plataformes de pagament (funcionalitats que 

tenen un cost d’inversió i manteniment).

Més enllà de la pàgina web pròpia, l’estratègia de comercialització dependrà dels 

recursos personals i econòmics que disposem com a empresa o entitat. Com que solen 

ser escassos, toca prioritzar i, per tant, hem d’escollir els canals més especialitzats en el 

nostre camp i que ofereixin un retorn més atractiu. També hem de valorar les comissions 

per vendes efectuades que ens puguin exigir des de cada canal. Alguns dels canals més 

habituals de comercialització són: 

• Ofertes específiques per a fires

• Portals web d’intermediació del nostre sector

• Plataformes on-line de les destinacions

• Agències de viatges i operadors especialitzats en el nostre nínxol de mercat

• Paquets regal i vendes flash

• Revistes i guies

2.9. Promocionem i comercialitzem de manera efectiva, i després fidelitzem
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Aconseguir un client és tot un repte. I si aquest client queda satisfet, o millor dit, queda 

seduït, és converteix en un tresor. Un tresor que cal mimar perquè pot repetir però, sobretot, 

perquè es pot convertir en el millor prescriptor de la nostra empresa i de l’experiència 

turística que ha viscut amb nosaltres. I, en turisme, el boca orella s’ha demostrat que segueix 

sent l’eina de promoció més efectiva.

Per tant, un cop el client ja ens ha trobat i ha viscut l’experiència que li havíem preparat, 

comença tota una altra fase de treball per part nostra per aconseguir fidelitzar-lo. Per 

fidelització s’entén aquell conjunt d’accions dirigides a mantenir relacions llargues i properes 

entre la nostra empresa o entitat i els nostres clients. Entre aquestes destaquen l’ús d’una 

bona base de dades de clients o CRM (que compleixi amb la Llei de Protecció de Dades), 

l’enviament de butlletins electrònics, els avantatges i promocions per als nostres clients, les 

targetes de fidelització (o passaports), etc.

22
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Tal com s’ha vist a l’inici de la guia, dos dels principis clau de qualsevol producte propi 

d’ecoturisme són que la pròpia activitat turística contribueixi, d’alguna manera, a 

conservar l’entorn visitat i que els seus efectes sobre el medi siguin mínims. Aquest apartat 

exposa breument com podem ajudar a conservar i com garantim als nostres clients que 

executem actuacions que minimitzen l’impacte de la nostra activitat sobre el medi. Al llarg 

d’algunes recomanacions anteriors (2.1, 2.2 i 2.3) ja hem anat exposant diverses pràctiques 

que podeu dur a terme i que també ajuden a conservar la natura i, sobretot, a minimitzar 

l’impacte de les activitats d’observació.

Com a empreses, teniu opcions diverses per aconseguir que tant vosaltres com els vostres 

clients contribuïu a conservar els espais naturals on té lloc l’activitat d’observació de fauna. 

Es tracta de retornar a la natura i al territori la felicitat que ens han procurat.

Una opció que utilitzen diverses empreses és destinar un percentatge dels ingressos de 

les seves activitats a algun projecte de conservació o recuperació d’elements naturals o 

culturals que s’estiguin duent a terme als espais visitats. Si el nostre producte es basa en 

l’observació d’alguna espècie amenaçada (os bru, trencalòs, voltor negre, etc.), és molt 

possible que hi hagi algun projecte en marxa (impulsat per entitats públiques i/o privades) 

amb el qual puguem col·laborar. Si tenim aquesta col·laboració establerta, expliquem-ho 

als nostres clients abans i durant l’activitat (i al web). Fins i tot, podem ser nosaltres 

mateixos com a empresa els que duguem a terme el projecte de conservació (disposant, 

evidentment, de les autoritzacions pertinents).

Una altra via que tenim és demanar als nostres clients (un cop finalitzada l’activitat) que 

facin una contribució voluntària amb algun dels objectius següents: 

• Col·laborar en algun projecte de conservació o recuperació del patrimoni natural o 

cultural mitjançant una aportació econòmica. 

• Participar en alguna activitat de voluntariat que tindrà lloc en l’espai visitat.

• Calcular la petjada ecològica de l’activitat i compensar-la fent també alguna 

contribució econòmica.

• Adquirir algun producte de marxandatge relacionat amb l’espai natural i que destini 

una part del preu a projectes de conservació. 

• Fer-se soci o col·laborador d’alguna entitat local conservacionista.

Les contribucions voluntàries poden abastar un gran ventall de possibilitats, poden ser 

puntuals després de l’activitat o periòdiques en el temps, i dependran de la vostra empenta 

i imaginació. Un bon referent és el projecte Gratitud (web), promogut per l’associació 

Marques de Pastor i vinculat al Cinquè Llac, un producte de senderisme al Pallars Jussà.

Una altra manera efectiva de demostrar el vostre compromís amb la conservació i el 

respecte del medi natural és certificant la vostra empresa (sigui d’activitats guiades, una 

agència de viatges, un allotjament...) amb algun segell especialitzat en ecoturisme i/o 

turisme sostenible. Arreu del món n’hi ha una bona pila, i aquí a Catalunya els més 

relacionats amb el turisme de fauna són els tres que descrivim més avall. 

Els clients d’aquest segment turístic (ecoturisme i turisme d’observació de fauna), sobretot 

els de perfil més especialitzat, solen valorar positivament (i fins i tot exigir) una bona gestió 

ambiental de les empreses i un compromís ferm amb la natura. D’altra banda, els 

operadors turístics amb els que col·laboreu (sobretot d’àmbit internacional) també us 

poden exigir disposar d’algun tipus de certificació ambiental. 

Per aquests motius, doncs, valoreu de certificar-vos amb algun dels segells que expliquem 

tot seguit (o amb algun altre de similar).

MARCA ECOTURISME

Atorgada per l’Agència Catalana de Turisme (ACT), aquesta marca s’adreça a empreses

i entitats que realitzen activitats en el medi natural i que respecten els principis del 

Pla de Foment del Turisme de Natura als Espais Naturals Protegits de Catalunya (pdf), 

centrats en: la conservació d’aquests espais, aconseguir autèntiques experiències 

interpretatives, beneficiar les economies locals i minimitzar l’impacte del turisme sobre 

l’entorn i la cultura local. 

Aquesta certificació té uns requisits generals i uns d’específics segons el tipus d’agent que 

la sol·liciti (allotjaments, empreses de serveis i entitats que ofereixen activitats 

d’ecoturisme, agències de viatges, ens locals o comarcals de promoció turística). Per a cada 

tipologia també s’especifiquen uns requisits recomanables (pdf amb tots els requisits).

El cost de la marca és de 400€/any (2018), si bé existeixen algunes bonificacions. Aquest 

cost també inclou l’afiliació a l’ACT i permet accedir a altres programes/marques. A canvi 

l’ACT ofereix una sèrie de serveis generals (visibilitat, acompanyament i suport a la 

comercialització, descomptes en formació, informació sobre mercats, etc.) i de serveis 

específics segons la marca (per exemple, promoció en fires del sector i en publicacions 

especialitzades). 

2.10. Ajudem a conservar i demostrem el nostre compromís
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CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE (CETS)

Atorgada per la Federació EUROPARC, aquesta certificació la poden obtenir empreses

que operen en espais naturals protegits que disposin d’aquest segell. A Catalunya i a l’Estat 

espanyol, és la certificació per la qual aposten més espais protegits. Un cop l’obtenen 

després d’un procés de diagnosi, planificació i de coordinació amb agents públics i privats 

(fase 1), s’inicia una 2a fase en què empreses turístiques (d’activitats, allotjaments, 

restaurants, etc.) poden acreditar-se de manera voluntària (pdf amb el sistema d’adhesió 

per a empreses).

Les empreses que vulgueu optar-hi heu d’haver implementat actuacions de sostenibilitat i 

heu de definir un programa d’actuacions a 3 anys vista (existeixen diverses eines per fer-lo). 

A partir d’aquí cal signar un acord de col·laboració amb l’espai protegit i obtenir un certificat 

d’adhesió que tenen una vigència de tres anys (i que es poden anar renovant).

Les empreses acreditades es beneficien d’eines útils per planificar i executar la sostenibilitat, 

de suport tècnic i d’una promoció diferenciada per part de l’espai protegit i d’altres 

organismes de promoció turística (com ara el portal www.soyecoturista.com). 

INICIATIVA IBERAVES

Aquest projecte formatiu en l’àmbit del turisme ornitològic, coordinat per l’entitat 

SEO/BirdLife, actua també com a distintiu de qualitat. Tots els professionals que en formen 

part subscriuen un compromís de bones pràctiques amb SEO/BirdLife que assegura que el 

seu projecte turístic és compatible amb la conservació de la natura i dels ocells. 

A través de la iniciativa Iberaves, SEO/BirdLife ofereix formació gratuïta i assessoria als 

professionals que desitgin apostar per un turisme ornitològic responsable. El curs gratuït 

Iberaves (web) no titula guies o tècnics en turisme ornitològic, però sí aporta un guió bàsic

i complet àmpliament documentat sobre tots els aspectes a tenir en compte a l'hora de 

treballar professionalment en aquest àmbit específic del turisme
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Quan pensem en viatges i destinacions per 

observar fauna salvatge, de seguida ens venen

a la ment els safaris per Àfrica o per diversos 

països del continent americà. Ara bé, Europa, 

tot i no ser un referent mundial, també disposa 

d’una notable i creixent oferta de productes de 

turisme de fauna, sobretot als països de l’Est

i del Nord del continent, així com a les regions 

mediterrànies més salvatges.

Aquest capítol pretén donar a conèixer, d’una 

manera breu, alguns dels principals territoris 

europeus capdavanters en el desenvolupament 

del turisme de fauna (amb una mica més de 

detall per a l’Estat espanyol) i una selecció dels 

recursos faunístics de què disposen (sobretot 

mamífers terrestres i ocells rapinyaires) i dels 

productes ecoturístics que ofereixen. 

Des de Catalunya hem de competir amb aquests 

territoris del vell continent, però també ens hi 

podem emmirallar i aprendre’n.

3. TERRITORIS EUROPEUS

QUE APOSTEN PEL 

TURISME DE FAUNA

Si realment estimes la natura, 
trobaràs la bellesa a tot arreu.
Vincent van Gogh, pintor

R
ew

ild
in

g 
E

u
ro

p
e



26

3.1. Península Ibèrica i territoris mediterranis

3. TERRITORIS EUROPEUS QUE APOSTEN PEL TURISME DE FAUNA

A la regió mediterrània trobem diversos territoris amb una gran diversitat d’espècies animals, 

gràcies a la quantitat i varietat d’ecosistemes que presenta. Països com Espanya, Portugal i 

Itàlia (i també d’altres com França o Grècia) comencen a apostar pel turisme d’observació 

de fauna aprofitant la gran riquesa salvatge dels seus territoris. 

ESPANYA és el país europeu amb una biodiversitat més rica i diversa, amb més de 50.000 

espècies d’animals representatives d’una gran varietat d’ecosistemes, entre les que 

destaquen endemismes i espècies que abanderen la fauna ibèrica arreu del món. En clau 

ecoturística, el territori espanyol destaca sobretot per les aus i els mamífers terrestres i, 

en menor mesura, pels mamífers marins. 

Pel que fa als grans mamífers terrestres destaquen, sobretot, el linx ibèric, l’os bru, el llop, el 

cérvol i la cabra salvatge, i en menor mesura el cabirol i la daina. L’os bru i el llop habiten al 

nord de la Península, sent els parcs naturals de Somiedo i de Fuentes de Narcea i el Parc 

Nacional de Picos de Europa, a la serralada Cantàbrica, destinacions habituals per observar 

el plantígrad, mentre que la serra de la Culebra, al nord-est de la província de Zamora, 

és la principal destinació per observar el llop ibèric. Als Pirineus, el Parc Nacional d’Ordesa i 

Mont Perdut (Osca) i el Parc Natural de l’Alt Pirineu (Lleida) comencen a oferir propostes 

relacionades amb l’os, si bé observar-lo és extremadament complicat per la baixa població. 

Les principals activitats turístiques relacionades amb l’os bru i el llop són diverses: 

observació mitjançant esperes, que poden ser combinades amb tallers educatius com la 

recopilació de petjades en fang, el contacte amb cranis o rutes interpretatives per l’hàbitat 

d’ambdues espècies; nits de lluna plena amb llops (ruta interpretativa) i navegant amb llops, 

que combina l’activitat de kayak amb l’observació del llop, ambdues propostes a la serra de 

Culebra; safaris en 4x4 i fotografia de fauna salvatge. 

El cérvol i la cabra salvatge es poden trobar de manera més nombrosa i dispersa en diversos 

espais del territori espanyol. Pel que fa al cérvol, destaquen destinacions com l’esmentada 

serra de la Culebra, el Parc Nacional de Cabañeros (Toledo i Ciudad Real), la Val d’Aran, el 

Boumort i l’Alt Pirineu a Catalunya, les muntanyes d’Alto Campoo a Cantàbria o 

el Parc Natural de las Sierras de Cazorla, Segura i Las Villas a Andalusia. Pel que fa a la cabra 

salvatge, destaquen la serra de Gredos, al Sistema Central, el massís del Ports (entre Aragó, 

Catalunya i el País Valencià) i el Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama (Madrid i Segòvia). 

Entre les activitats turístiques relacionades amb l’observació d’aquests animals destaquen la 

brama del cérvol i el zel de la cabra salvatge, els safaris 4x4, les rutes interpretatives i la 

fotografia de fauna salvatge.

És necessari fer una menció especial a l’últim gran felí d’Europa, el linx ibèric, que es pot 

observar al Parc Nacional i Natural de Doñana (Huelva) i al Parc Natural de la Sierra de 

Andújar (Jaén), a la part més oriental de Sierra Morena. Com a activitats turístiques 

destaquen l’observació i escolta des de punts d’albirament específics, tallers d’identificació 

de rastres i petjades, estudi i observació de flora i fauna associada al linx i hides fotogràfics 

que es poden combinar amb pernoctació en tendes de campanya (Sierra de Andújar).    

Els principals mamífers marins són el dofí ratllat, comú i mular, el cap d’olla negre i gris, 

el rorqual comú, el catxalot i l’orca. Se’ls pot observar, entre d’altres llocs, al nord i al sud 

de la Península, concretament, als Parcs Naturals de l’Estret (Cadis) i Badia de Mazarrón

(Múrcia), al golf de Bizkaia (País Basc) i a les Ries Baixes (Galícia). D’altra banda, gairebé 

totes les aigües que envolten l’arxipèlag canari són punts d’observació de cetacis; 

tot i així, els millors llocs es troben al sud de Tenerife i Gran Canaria, a la costa de Tazacorte

de La Palma i a la costa del Valle Gran Rey de La Gomera. 

Tots aquests indrets ofereixen des de rutes d’un dia en vaixell per observar i capturar de 

ben a prop imatges d’aquests animals tan imponents, fins a rutes de dos o més dies en 

vaixell, combinant altres activitats com la piragua i la immersió lleugera (snorkelling). 
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Al medi marí, també destaca la gran oferta d’activitats de busseig o d’immersió lleugera

per observar la fauna marina i els ecosistemes aquàtics. Algunes de les destinacions més 

populars en aquest segment són el Parc Natural de Cap de Creus i la reserva marina de les 

illes Medes, a Catalunya, o altres indrets del mediterrani com ara l’arxipèlag de Cabrera 

(Mallorca), les illes Columbretes (Castelló) o Tabarca (Alacant), entre d’altres.

En referència als grans ocells que es poden observar al territori espanyol (rapinyaires, 

sobretot), destaquen el voltor negre i comú, l’aufrany, el trencalòs, l’àliga imperial ibèrica i 

l’àliga reial, entre d’altres. Com a principals espais naturals hi ha paratges tan espectaculars 

com els parcs nacionals i naturals de Cabañeros, Monfragüe (Càceres), Somiedo, Doñana, 

Ordesa i Mont Perdut, Hoces del Duratón (Segòvia), i Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

(Andalusia). A Catalunya destaquen el Prepirineu, l’Alt Pirineu, Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici i els Ports. 

Tots aquests espais ofereixen la possibilitat d’observar de ben a prop aquests rapinyaires i 

carronyaires a través de diverses activitats turístiques, com els safaris en 4x4 per zones 

d’accés restringit i públic, circuits en bicicleta, tours interpretatius amb guies experts, 

hides fotogràfics i senderisme combinat amb l’observació d’aus. 
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Des de la perspectiva dels ocells, també cal mencionar les zones humides de rellevància 

internacional que hi ha a l’Estat espanyol i on es poden observar una gran quantitat i 

diversitat d’espècies pròpies d’aquests ecosistemes. A Catalunya, els tres espais protegits 

més reconeguts són el Delta de l’Ebre, els Aiguamolls de l’Empordà i el Delta del Llobregat. 

A la resta del territori espanyol destaquen els parcs nacionals de Doñana i las Tablas de 

Daimiel, però també la llacuna de Gallocanta (Aragó), la llacuna de Fuente de Piedra

(Andalusia), l’Albufera de València o algunes maresmes i ries del País Basc, Cantàbria i 

Astúries. 

A l’Estat espanyol se celebren algunes fires relacionades amb els ocells que són un bon 

aparador de l’oferta ecoturística del país. Destaquen Doñana Birdfair, MADbird (a Madrid)

i, sobretot, la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que té lloc al Parc Nacional 

de Monfragüe. A Catalunya s’està consolidant el Delta Birding Festival, que se celebra 

el 3r cap de setmana de setembre. 

PORTUGAL, com Espanya, gaudeix d’una gran diversitat d’ecosistemes gràcies a la seva 

posició geogràfica i a la considerable varietat de climes que presenta, cosa que es tradueix 

amb un nombre important d’espècies faunístiques. La fauna més representativa del país 

lusità està composta per grans mamífers terrestres com el llop o el linx ibèric, grans 

mamífers marins com diverses espècies de dofins i balenes, a més de majestuoses aus 

rapinyaires i carronyaires com el voltor o l’àliga reial. 

Els principals mamífers terrestres, el llop, la guineu roja, la cabra salvatge i el cavall 

salvatge, habiten al nord i centre de Portugal; sent el Parc Nacional Peneda-Gerês i el Parc 

Natural da Serra da Estrela, la major àrea protegida portuguesa, i la regió de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, que inclou els Parcs Naturals de Montesinho i Arribes del 

Duero, les principals àrees d’observació. El linx ibèric habita al Parc Natural do Vale do 

Guadiana, al sud-est del país. Per tal de conèixer aquests magnífics animals silvestres es 

poden realitzar activitats turístiques com safaris en 4x4 per zones d’accés públic i restringit, 

tours fotogràfics i rutes interpretatives.

Pel que fa a les grans aus salvatges, cal destacar el voltor negre i comú, l’aufrany, l’àliga 

reial, el milà negre, la cigonya negra i el duc, que habiten principalment en tres àrees 

concretes: a la Reserva Natural de Faia Brava, situada a la Vall do Coa, al nord-est del país, 

al Parc Natural do Tejo Internacional, situat a la regió central fent frontera amb 

Extremadura, i al Parc Natural da Serra da Estrela. Les activitats turístiques relacionades 

amb l’observació d’aquests animals són un reclam per als visitants interessats en 

l’ornitologia, sent els safaris 4x4, els hides fotogràfics i les rutes a peu combinades amb 

l’observació d’aus les més destacades.Xa
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En referència als grans mamífers marins, les Illes Açores són, actualment, un dels punts 

calents d’observació del continent europeu. Hi podem trobar 24 espècies diferents de dofins 

i balenes, com el dofí tacat tropical, el catxalot, el rorqual boreal o la balena blava. Els punts 

d’observació més importants es troben a Ponta Delgada i Vila Franca do Campo, situats a 

l’illa de Sao Miguel; a Angra do Heroísmo i playa de Vitória, a l’illa Terceira; i a les illes de Sao 

Jorge, Pico i Faial. 

Aquests arxipèlag privilegiat ofereix un gran ventall d’activitats turístiques relacionades amb 

l’observació de cetacis: rutes en vaixell per observar i capturar imatges d’aquests imponents 

animals, rutes en vaixell combinant altres activitats com safaris en 4x4 i rutes a peu per 

reserves naturals. 

A ITÀLIA, l’elevada diversitat climàtica, resultat de la seva situació geogràfica i d’una variada 

estructura geològica, fa que presenti un dels nivells més alts de biodiversitat faunística 

d’Europa, amb més de 57.000 espècies registrades. 

Pel que fa als mamífers terrestres, cal destacar l’os bru de Marsican i el llop itàlic, dues 

espècies salvatges amenaçades que es poden observar a la regió central dels Apenins, al 

Parc Nacional d’Abruzzo, indret en el que també hi habiten cérvols, cabirols i isards. També 

es poden trobar llops al Parc Nacional del Pollino, situat a les regions de Basilicata i Calabria, 

a l’Itàlia meridional, i ossos a les Dolomites, una carena muntanyosa dels Alps orientals, 

indret en el que hi conviuen altres mamífers com l’isard, el cérvol, el cabirol, el mufló o la 

cabra salvatge. El Parc Nacional del Gran Paradiso, a la Vall d’Aosta (Piemont) és la llar d’un 

elevat nombre de cabres salvatges. 

Aquests espais permeten als visitants dur a terme activitats relacionades amb l’observació de 

fauna salvatge com el rastreig de llops i ossos, seguir les petjades de llop al vespre, hides

fotogràfics o la brama del cérvol.

Les aus carronyaires i rapinyaires són abundants al territori italià, sent l’àliga reial, el voltor 

comú i l’aufrany els més representatius. Es poden observar als parcs nacionals d’Abruzzo, de 

les Dolomites de Belluno i del Pollino. Els principals productes turístics en aquests indrets 

són rutes interpretatives amb guies experts i hides fotogràfics.  
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3.2. Europa de l’Est

La vida salvatge a l’Europa de l’est és un dels atractius més inesperats i desconeguts del 

continent europeu. La gran diversitat paisatgística fa que sigui un territori privilegiat per a 

l’observació de fauna salvatge. Bulgària, i especialment Polònia i Romania, són països 

punters en la promoció del turisme de fauna salvatge de la regió.

Tot i no ser un territori de grans dimensions, la biodiversitat a BULGÀRIA és força nombrosa i 

diversa. En total, existeixen més de 13.000 espècies que cohabiten en el país; algunes d’elles 

amenaçades o en perill d’extinció, com el llop i el bisó europeu.

Els principals grans mamífers terrestres que es poden observar a Bulgària són l’os bru, el llop, 

el xacal, l’isard, el bisó, el cérvol i la cabra salvatge, que habiten en diverses àrees protegides 

del país: a les muntanyes dels Ròdope, frontera natural entre Bulgària i Grècia, i als parcs 

nacionals dels Balcans Centrals i de Rila, situat al sud-oest del país. L’os, el bisó i el llop es 

poden observar als Ròdope i als Balcans Centrals, mentre que les muntanyes de Rila són 

l’hàbitat predilecte de la cabra salvatge. Les principals activitats turístiques relacionades 

amb l’observació d’aquests animals són les rutes a cavall, a peu o en bicicleta, rutes 

interpretatives amb guies especialitzats, safaris en 4x4, fotografia de fauna salvatge i la ruta 

de la cabra salvatge balcànica, al Parc Nacional de Rila. 

En referència a les grans aus salvatges, cal destacar l’aufrany, el voltor negre i el voltor comú, 

que es poden observar tant a les muntanyes dels Ròdope com al parc nacional dels Balcans 

Centrals. Aquests indrets ofereixen la possibilitat d’utilitzar hides fotogràfics i de combinar 

l’observació de voltors amb activitats de turisme actiu.

POLÒNIA, amb 22 Parcs Nacionals i 122 Parcs d’Interès Paisatgístic, és un veritable paradís 

natural. La fauna de Polònia és molt diversa, es poden contemplar prop d’11.000 espècies 

d’animals distribuïdes en les nombroses àrees protegides. Els grans mamífers terrestres 

dominen la vida salvatge del país, sent el bisó europeu, el llop i l’ant, entre d’altres, les 

espècies més representatives del territori. Tot seguit destaquem tres dels espais naturals 

més populars per observar la fauna salvatge. 

En primer lloc, el Parc Nacional de Białowieża, a l’est del país, just a la frontera amb 

Bielorússia. És l’únic indret on viu el bisó europeu en llibertat, que comparteix espai amb 

altres espècies com l’ant, el cérvol, el llop i el linx. En segon lloc, el Delta del riu Oder, que 

s’estén entre la frontera de Polònia i Alemanya, una regió única amb un abundós mosaic de 

gran ecosistemes silvestres continentals, marins i d’aigua dolça. Les principals espècies de 

fauna objecte d’observació són el bisó europeu, el llop, la foca gris i l’àliga marina. Per 

últim, al nord-est del país, tocant el riu Biebrza, destaca el Parc Nacional de Biebrza, el 

més extens de Polònia. S’hi poden observar nombroses aus aquàtiques, com l’àliga marina

i la cigonya negra, i mamífers representatius com el bisó europeu, l’ant, el cérvol i el llop. 

Els tres indrets citats ofereixen la possibilitat de realitzar activitats turístiques relacionades 

amb l’observació de fauna: safaris en 4x4, brama del cérvol, rastreig d’ants i llops a l’hivern

i rutes amb kayak o canoa combinades amb l’observació d’aus marines.   

A diferència de molts països europeus, ROMANIA encara compta amb una elevada proporció 

d’ecosistemes naturals intactes. Gairebé la meitat de la seva superfície terrestre està 

coberta per paisatges naturals i semi naturals. Romania constitueix la llar d’un terç dels 

ossos bruns d’Europa i del 25% dels seus llops. Com en el cas anterior, destaquem les 

principals zones d’observació i els recursos i productes faunístics que hi podem trobar.

D’una banda, al llarg de l’extrem sud de les muntanyes dels Carpats, s’originen els paisatges 

silvestres més grans del continent europeu. Bucegi, Piatra Craiuliu i el delta del Danubi 

conformen tres de les principals reserves naturals de Romania. Les principals espècies de 

fauna objecte d’observació són l’os bru, el llop, l’ant, el linx, el cérvol, el cabirol, l’àliga reial 

i el falcó peregrí, entre d’altres. D’altra banda, a l’extrem oriental dels Carpats, al nord-est 

del país, hi ha el Parc Nacional de Ceahlău. Als boscos de Ceahlău hi viu una diversitat 

biològica impressionant i constitueix la llar de gairebé totes les espècies d’animals que 

viuen als Carpats, com el linx, el llop, l’os bru, la guineu, l’ant, el gall fer i l’àliga reial. 

Les principals activitats relacionades amb l’observació d’aquests animals són el rastreig

del llop, el linx i l’os bru, rutes interpretatives amb guies i fotografia de fauna salvatge.
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3.3. El Nord d’Europa

El paisatge predominant a l’extrem nord d’Europa, determinat per les dures condicions 

climàtiques, és la tundra i la taigà, on habiten espècies resistents a les baixes temperatures 

com les guineus, els llops, els ossos polars o el bou mesquer. Tot seguit es mostren quatre 

territoris d’aquesta vasta regió europea que aposten pel turisme de fauna.

FINLÀNDIA és un país amb impressionants paisatges verges i pintorescs, hàbitat de moltes 

espècies de mamífers i aus silvestres, entre les quals destaquen els ossos, els llops, les àligues 

o una espècie de foca considerada la més rara del món. 

Els grans mamífers salvatges més comuns al país nòrdic són, d’una banda, l’os bru, el llop, 

el glotó, el gall fer i l’àliga reial, que es poden observar als parcs nacionals Urho Kekkonen

i Pallas-Yllästunturi, situats a la Lapònia finlandesa i a la taigà, una àrea natural protegida 

situada a la frontera est de Finlàndia i considerat un dels millors indrets del món per observar 

i fotografiar animals salvatges. D’altra banda, espècies com el linx, el ren finlandès i l’ant es 

poden observar als parcs nacionals Urho Kekkonen, Pallas-Yllästunturi i Oulanka (situats

a l’est de la Lapònia), a Teijo, al sud-oest del país, i al parc nacional de l’Arxipèlag, al sud-est. 

Aquest últim és la llar de la foca ocel·lada, considerada la més rara del món.   

Les principals activitats turístiques són safaris nocturns d’os, llop i golut, safaris diürns de 

mamífers i aus, fotografia de grans carnívors (os, llop i golut) i de gall fer, així com rutes 

combinades (safaris nocturns i diürns i observació d’aurora boreals). 

NORUEGA és un país extens, caracteritzat per un patrimoni natural imponent: paisatges 

nevats, muntanyes, glaciars i fiords.

S’hi poden trobar nombrosos espais naturals protegits, però aquí destaquem l’arxipèlag 

Svalbard. Situat a l’oceà Àrtic, és un indret dominat per la neu, el gel i els icebergs.

És considerat un dels últims grans espais naturals d’Europa, dominat per l’os polar i altres 

espècies animals com la guineu àrtica, el ren d’Svalbard (endemisme de la zona), la llebre 

polar, el bou mesquer, la balena, el dofí, la morsa i la foca. 

S’ofereixen un gran ventall d’activitats turístiques relacionades amb l’observació de cetacis

i grans mamífers terrestres: safaris amb quad (ren i guineu àrtica), rutes en vaixell (morsa i 

balena), safaris fotogràfics (guineu àrtica) i expedicions de llarga durada (os polar, ren i 

guineu àrtica), entre d’altres.

SUÈCIA, com la resta de països nòrdics, és un territori extens i amb uns paisatges 

majestuosos que doten el país d’una gran diversitat d’espècies animals i vegetals. 

Disposa de nombrosos espais protegits, dels quals destaca la regió de la Lapònia sueca, 

envoltada pel Cercle Polar Àrtic i freqüentment anomenada “Alaska d’Europa”.

A la Lapònia sueca els parcs nacionals més valuosos són els de Sarek, Padjelanta, Muddus i 

Stora Sjöfallet. Les principals espècies de fauna objecte d’observació són l’os, l’ant, el golut, 

el ren, la guineu àrtica i l’àliga reial. Les principals activitats turístiques són safaris de llarga 

i curta durada, rutes guiades interpretatives i fotografia d’animals salvatges.

Les ILLES FEROE són un arxipèlag de 18 illes situades entre el nord de l’oceà Atlàntic i el mar 

de Noruega. Presenten una morfologia abrupta i rocosa, amb penya-segats que serveixen 

d’hàbitat a milers d’aus marines, la majoria endèmiques del territori. L’espècie més popular 

és el fraret atlàntic, però també destaquen la baldriga de barbeta blanca, el mascarell 

comú, l’esmirla i l’èider comú, que es poden observar de manera abundant a totes les illes, 

sent la de Mykines la més popular per observar aus. 

En referència als mamífers marins, la balena, la foca gris i l’orca són les principals espècies 

de cetacis que es poden observar al territori feroès. 

Les principals activitats turístiques relacionades amb l’observació d’aquests animals són 

rutes en vaixell per observar i fotografiar balenes, foques i orques, submarinisme, i hides

fotogràfics d’aus marines.
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Catalunya disposa de nombrosos espais 

naturals protegits que ja són o podrien ser 

bones destinacions de turisme de fauna. 

La Reserva de Boumort, en ple Prepirineu, 

s’ha erigit en els últims anys com un espai de 

referència per a l’observació de fauna salvatge, 

sobretot de grans mamífers herbívors (amb el 

cérvol com a principal espècie reclam) i d’ocells 

carronyaires com el trencalòs o el voltor negre. 

De fet, Boumort s’està convertint en una mena 

de laboratori de noves oportunitats laborals 

vinculades a l’ecoturisme i a l’observació de 

fauna salvatge. És per això que el Consell 

Comarcal del Pallars Jussà, gràcies al suport 

del Servei d’Ocupació de Catalunya i amb la 

col·laboració de l’equip tècnic de la Reserva, 

està impulsant actuacions per consolidar 

aquest segment turístic a la Reserva i a la 

comarca. Aquesta guia, per exemple, és una

de les diverses accions d’impuls.

4. EL BOUMORT,

UNA DESTINACIÓ PRIVILEGIADA 

PER AL TURISME DE FAUNA

Tot el país impressiona 
de tan esquerp i salvatge.
Pep Coll, escriptor 
“Dos taüts negres i dos de blancs”
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4.1. Breu presentació de la Reserva: gestió, accessos i normativa

4. EL BOUMORT, UNA DESTINACIÓ PRIVILEGIADA PER AL TURISME DE FAUNA

La Reserva Nacional de Caça de Boumort (RNC o Reserva d’ara en endavant) es va crear 

per llei l’any 1991 amb la finalitat de “protegir, fomentar i aprofitar, mitjançant els plans de 

gestió corresponents, les espècies animals que hi habiten en estat salvatge i de preservar

els ecosistemes als quals pertanyen”. 

Aquesta Reserva ocupa una superfície de 13.097 hectàrees, la gran majoria de propietat 

pública. Es troba situada al Prepirineu català, entre les valls de la Noguera Pallaresa i del 

Segre, i abasta un seguit de serres disposades transversalment de l'una a l'altra vall, 

d'entre les quals destaquen la serra de Boumort (que dona nom a la Reserva), la serra de 

Carreu, la serra de Cuberes i la serra de Batsacans. 

El territori de la Reserva s’estén per tres comarques: el Pallars Jussà (amb els municipis de 

Conca de Dalt i Abella de la Conca), el Pallars Sobirà (municipi del Baix Pallars) i l’Alt Urgell 

(municipi de les Valls d’Aguilar).

La gestió de la Reserva correspon a la Generalitat de Catalunya, concretament al 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Els municipis integrats en la 

Reserva participen en la seva gestió a través de la Junta Consultiva. També es disposa 

d’un equip tècnic de gestió amb seu a Tremp i que compta amb personal de camp propi. 

A la Reserva hi ha dues espècies (el cérvol i el porc senglar) que són objecte d’aprofitament 

cinegètic ja que presenten poblacions importants i no tenen depredadors naturals. 

A més de l’ordenació de la caça, les altres dues línies de gestió de la Reserva són la 

conservació del patrimoni natural i cultural, i la gestió de l’ús públic i l’ecoturisme.

La Reserva de Boumort compta amb una gran diversitat d’espècies de fauna salvatge. 

El que pugueu veure en una visita dependrà de l’època de l’any, la vostra paciència i la sort. 

La Reserva és, doncs, un indret privilegiat per practicar l’ecoturisme i el turisme 

d’observació de fauna salvatge i destaca pels mamífers herbívors i els ocells carronyaires.

Mapa 1. PLÀNOL TURÍSTIC DE LA RESERVA DE BOUMORT

FONT: RNC de Boumort.

TURISME D’OBSERVACIÓ DE FAUNA SALVATGE .  Guia de recursos i  idees per a empreses i  emprenedors turístics 



Una segona opció per accedir a la Reserva des del Pallars Jussà és des d’Isona. En aquest cas 

cal prendre la carretera L-511 en direcció a Coll de Nargó, fins passada la localitat de Bóixols. 

Poc després cal agafar una pista forestal en direcció a Els Prats i Montanissell, i des d’allí 

seguir-la cap a Els Prats i, posteriorment, cap a la Reserva, a la qual s’accedeix pel Coll de 

Llívia. Aquest mateix accés es pot utilitzar des de l’Alt Urgell, si se surt de les localitats de 

Coll de Nargó (per la L-511) o Montanissell (per pista forestal cap a Sallent i Els Prats). 

NORMATIVA APLICABLE I ALTRES RECOMANACIONS

La RNC de Boumort està inclosa en gran part en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN)

i a la Xarxa Natura 2000 (espai “Serra de Boumort-Collegats”). Pel fet de formar part 

d’aquestes xarxes, són d’aplicació les normes generals de conservació en aquests espais. 

La normativa específica de la Reserva és la següent:

• No es pot circular amb vehicle camp a través ni fora de la xarxa viària principal de la 

Reserva. En particular, cal respectar les vies que tenen restriccions de circulació, així 

com la normativa per a la circulació motoritzada en grup en espais d’interès natural.

• No es pot circular amb armes de foc per dins la Reserva sense autorització expressa.

• L’acampada lliure està prohibida. Per acampar a la Reserva cal sol·licitar autorització.

• No es pot encendre foc a la Reserva. El risc d’incendi forestal és molt elevat.

• No es poden fer servir focus lluminosos per a l’observació de fauna a l’interior de la 

RNC de Boumort sense autorització expressa de la direcció tècnica de la Reserva.

• Evitar l’escalada, ja que genera importants molèsties a la fauna rupícola.

• Els animals de companyia han d’anar lligats.

• Evitar generar sorolls estridents o fer sonar aparells de música amb el volum molt elevat.

És important recordar que la fauna de la Reserva és salvatge i potencialment perillosa. 

Mantingueu una distància de seguretat respecte tota la fauna. Alguns animals com els 

cavalls poden semblar dòcils, però viuen en règim extensiu i poden ser perillosos. Cal no 

apropar-se a menys de 100 metres dels cavalls, o a menys de 25 metres d’altres espècies. 

Utilitzeu prismàtics, telescopis o teleobjectius per observar la fauna a distància sense 

pertorbar-la. Si un animal s’allunya arrel de la vostra aproximació, és que esteu massa prop. 

Respecteu a la fauna, la Reserva és el seu territori.

Quan us desplaceu en cotxe per la reserva, conduïu a poc a poc i estigueu pendents dels 

animals que puguin travessar la pista. Sovint no van sols; per tant, si en veieu un estigueu 

atents per si n’hi ha més. 

Finalment, si porteu gossos, deixeu-los al cotxe. Poden espantar a la fauna, i la fauna els 

podria ferir.

ACCESSOS PRINCIPALS A LA RESERVA

Atès que la Reserva de Boumort abasta terrenys de tres comarques diferents, els 

accessos són diversos. La Reserva té habilitats cinc accessos principals, cada un dels 

quals està equipat amb una cartellera informativa de presentació de l’espai natural

(amb tres idiomes, vegeu fotografies pàg. 37). 

Tots els accessos són per pista forestal, pel que es recomana arribar-hi amb vehicles 4x4

o de xassís alt.

Els cinc accessos principals per entrar a la Reserva (descrits de nord a sud, i d’oest a est) 

són els següents:

• Gerri de la Sal (pont de Baén - Pentina)

• Taús

• Hortoneda (Coll de la Creu)

• Pessonada

• Bóixols (Coll de Llívia)

Començant pel nord de la Reserva, les poblacions de Gerri de la Sal i Taús donen accés als 

sectors de Cuberes i Taús – La Guàrdia d’Ares. Pel nord-oest, a la comarca del Pallars Sobirà, 

es pot entrar a la Reserva des de la carretera N-260, prenent la cruïlla cap a Baén, situada una 

mica al sud de Gerri de la Sal. Una vegada passat el pont sobre el Noguera Pallaresa, cal 

prendre una pista forestal a mà dreta, la qual poc després travessa a gual el riu Major (vigileu 

en cas de crescudes) i enfila el bosc de Pentina. La pista guanya alçada progressivament i, 

passat el mirador del Santet, accedeix a la forest de Cuberes.

Pel nord-est, a la comarca de l’Alt Urgell, es pot accedir a la Reserva des de la carretera

LV-5134, que comunica les poblacions de La Guàrdia d’Ares i Taús, al municipi de les Valls 

d’Aguilar. Abans d’arribar a Taús surt una pista forestal a mà esquerra (direcció sud), que al 

cap d’uns quilòmetres entra a la Reserva.

Un accés secundari a la Reserva des de la comarca de l’Alt Urgell és per la vall de Cabó

(amb inici a Organyà), que dona accés a la Reserva per la collada de Prat Montaner, capçalera 

de la Coma d’Orient. Per arribar-hi, cal arribar a la localitat de Cabó i prendre la pista forestal 

que ressegueix el barranc d’Inglada. 

La localitat que està més ben situada per accedir als principals sectors de la Reserva és la 

Pobla de Segur, al Pallars Jussà. Des d’allí es pot accedir a la Reserva per Pessonada, cap a la 

vall de Carreu, o per Hortoneda, cap a la Coma d’Orient. En tots dos casos la pista forestal 

comença just en passar els nuclis respectius de Pessonada i Hortoneda. La Pobla de Segur 

també queda prop de l’accés ja esmentat del pont de Baén, cap al bosc de Pentina i Cuberes.
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4.2. Espècies reclam: mamífers i ocells

Entre els grans mamífers que viuen a la Reserva sobresurt el cérvol, que va començar aquí la 

seva recuperació a Catalunya després d’haver-s’hi extingit a finals del segle XIX. Actualment

a la Reserva s’hi manté una població d’uns 600 exemplars. Especialment atractiva és

la brama del cérvol, a l’inici de la tardor, quan els mascles es disputen les femelles. 

Ser espectadors silenciosos d’aquest moment crucial per a la conservació de l’espècie, 

és un dels privilegis que ofereix aquesta reserva. 

Altres mamífers ungulats destacats són l'isard, el porc senglar i, tot i que més escàs, el 

cabirol. Entre els carnívors destaca la guineu, el teixó, la geneta i la fagina, així com d'altres 

més localitzats com el gat salvatge o la mostela. Als espais oberts podem trobar la llebre i el 

conill. També cal ressenyar la presència dins dels rierols i els cursos d'aigua d'espècies 

singulars com la llúdriga (al riu Noguera Pallaresa), el tritó pirinenc o el cranc de riu.

ESPÈCIE ABUNDÀNCIA I SECTORS/HÀBITATS ON OBSERVAR-LOS

CÉRVOL 
Cervus elaphus

És l’espècie més emblemàtica de la Reserva. Reintroduït a principi de la dècada 
de 1980, actualment té una població d’uns 600 exemplars, que es poden 
observar a primera o última hora del dia en zones obertes amb pastura situades 
prop del bosc. A l’inici de la tardor té lloc la brama del cérvol, quan els mascles 
es disputen les femelles.

CABIROL 
Capreolus
capreolus

A diferència de la resta del Prepirineu, a Boumort el cabirol és escàs per la 
competència amb el cérvol. Tot i això, està present en tots els sectors forestals 
de la Reserva, on es mou discretament, sol o en parella.

ISARD 
Rupicapra
pyrenaica

Ungulat característic de la muntanya pirinenca, a Boumort manté una petita 
població que habita zones rocoses no massa àrides, sobretot de l’estatge 
subalpí. Si l’observeu, normalment serà de lluny.

PORC 
SENGLAR 
Sus scrofa

Aquest omnívor tan adaptable està present a tota la Reserva però és difícil de 
veure. Pot aparèixer a qualsevol lloc poc rocallós, sobretot en horari 
crepuscular. De vegades fa acte de presència als observatoris de fauna.

CAVALL 
SALVATGE 
Equus ferus

Actualment la Reserva acull tres exemplars de cavall salvatge, gràcies a una 
col·laboració amb la Fundació Miranda. Aquests cavalls es troben a la vall de 
Carreu i properament s’establirà un servei de visites guiades.

GUINEU 
Vulpes vulpes

És el mamífer carnívor més freqüent a la Reserva, si bé no es deixa veure 
fàcilment. On tindreu més ocasió de gaudir de la seva presència és als 
observatoris de voltors. Amb sort podreu veure com els disputa la carronya!

GAT 
SALVATGE 
Felis silvestris

El carnívor més escàs de la Reserva, cada any se’n recullen algunes 
observacions en zones forestals del sector pallarès. Considereu-vos molt 
afortunats si en podeu veure un!

TEIXÓ 
Meles meles

Espècie inconfusible però molt nocturna. La seva observació és poc probable, 
però podeu buscar les seves petjades quan hi ha fang.

LLÚDRIGA 
Lutra lutra

Present únicament al riu Noguera Pallaresa. La seva observació, fruit de la sort, 
la podeu intentar al congost de Collegats.

LLEBRE 
Lepus europaeus

El petit mamífer herbívor més comú. Els seus hàbits nocturns fan difícil 
observar-la a llum de dia, però no és estrany veure-la des de la pista si pugeu
o baixeu de la Reserva quan és fosc.

ESQUIROL 
Sciurus vulgaris

Simpàtic mamífer arborícola que podeu veure en qualsevol zona boscosa, 
movent-se àgilment entre les branques o travessant ràpidament la pista.

Taula 5. ESPÈCIES DE MAMÍFERS MÉS DESTACATS A LA RESERVA DE BOUMORT

FONT: RNC de Boumort.
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Pel que fa als ocells eminentment forestals, destaquen la presència del gall fer, la becada 

i el picot negre. Hi ha també algunes citacions de mussol pirinenc. Als espais oberts podem 

observar la perdiu roja i, ocasionalment, la perdiu xerra. 

Als cingles i penya-segats hi trobem rapinyaires rupícoles, com ara el trencalòs, el voltor 

comú, l'aufrany o l'àguila daurada. El voltor negre, espècie extingida que ha estat 

reintroduïda a la Reserva, converteix aquest territori en l’únic indret d’Europa on es 

reprodueixen les quatre espècies de voltors del continent. Tots ells poden ser admirats 

des dels observatoris de rapinyaires del Punt d’Alimentació Suplementària (PAS) 

de Boumort. 

ESPÈCIE ABUNDÀNCIA I SECTORS/HÀBITATS ON OBSERVAR-LOS

VOLTOR COMÚ 
Gyps fulvus

El voltor més abundant ha viscut una recuperació espectacular i, avui dia, és 
omnipresent a la Reserva, amb unes 160 parelles reproductores i una important 
població flotant. A l’observatori del PAS de Boumort se n’apleguen alguns 
centenars, i us permetran gaudir del seu comportament. També són fotogènics 
quan s’aturen en pins aïllats, com a la part alta de la vall de Carreu.

VOLTOR 
NEGRE
Aegypius
monachus

Aquesta espècie extingida a Catalunya ha estat reintroduïda des de l’any 2007 a 
les reserves de Boumort i Alinyà. L’única població reproductora s’ha establert a 
la RNC de Boumort, amb prop de vint parelles que es poden observar més 
fàcilment a la vall de Carreu (sector sud). Al PAS de Boumort en podeu veure
–i fotografiar a plaer– entre 25 i 30 exemplars per visita.

TRENCALÒS 
Gypaetus
barbatus

El personal de la RNC de Boumort ha jugat un paper decisiu en la recuperació 
d’aquesta espècie amenaçada a Catalunya, i avui dia és un dels millors indrets 
per observar-la. En vol el podeu veure amb certa facilitat a qualsevol indret de la 
Reserva però, si el voleu gaudir de prop, al PAS de Boumort se’n veuen 
regularment entre 5 i 15 exemplars, de diferents classes d’edat.

AUFRANY
Neophron
percnopterus

El més petit dels voltors arriba a la Reserva al març i marxa a primers de 
setembre. Si el voleu veure, és millor que vingueu entre abril i agost. El Roc de 
Pessonada i la part mitjana de la vall de Carreu són bons llocs per veure’l. 
Al PAS de Boumort en podeu veure entre 2 i 8 exemplars per visita.

ÀGUILA 
DAURADA
Aquila chrysaetos

Reviseu constantment el cel per no perdre-us alguna observació d’àguila 
daurada. Aquest rapinyaire depredador es pot veure al sector de Cuberes, entre 
el coll de la Creu i la Coma d’Orient, o a la vall de Carreu. 

ALTRES 
RAPINYAIRES

L’àguila marcenca (Circaetus gallicus), l’astor (Accipiter gentilis), el falcó pelegrí 
(Falco peregrinus) i el xoriguer (Falco tinnunculus) s’observen regularment prop 
dels seus hàbitats preferents. Els milans reial (Milvus milvus) i negre (Milvus
migrans) fan acte de presència al PAS de Boumort, sobretot durant les 
migracions. Els darrers anys s’han enregistrat també algunes observacions 
d’àguila imperial ibèrica (Aquila adalberti).

GALL FER
Tetrao urogallus

Aquesta espècie escassa manté una reduïda població, molt amenaçada, als 
boscos de pi negre de la RNC. Si n’observeu algun allunyeu-vos-en sense 
molestar-lo i notifiqueu la vostra observació a la direcció de la Reserva.

PERDIU XERRA
Perdix perdix

Espècie d’aparició esporàdica. La Reserva de Boumort es troba al sud de la seva 
àrea de distribució regular.

PERDIU ROJA
Alectoris rufa

Aquesta espècie, que associem a ambients agraris, presenta una bona població a 
la Reserva. A l’estiu podreu trobar les seves llocades pràcticament a qualsevol 
cota, des de les zones baixes fins a boscos oberts de pi negre.

PICOT NEGRE
Dryocopus
martius

El més gran dels picots europeus és relativament abundant als boscos de 
Boumort. El podeu buscar sobretot en barrancs on hi hagi trèmols i altres arbres 
caducifolis.

Taula 6. ESPÈCIES D’OCELLS MÉS DESTACATS A LA RESERVA DE BOUMORT

FONT: RNC de Boumort.
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4.3. Equipaments disponibles i empreses de guiatge autoritzades

La RNC de Boumort compta amb diversos equipaments, propis o basats en la col·laboració 

amb altres institucions, per tal de facilitar la visita a l’espai i l’observació de la seva fauna.

PUNTS D’INFORMACIÓ

La RNC de Boumort no compta amb centres o punts d’informació propis, però podeu trobar 

informació i publicacions sobre la reserva en els següents centres gestionats per altres 

institucions del seu àmbit territorial. Consulteu els calendaris i horaris d’obertura de cada 

centre al seu lloc web.

Epicentre - Centre de visitants del Pallars Jussà

Passeig del Vall, 13 (ubicació Google Maps)

25620 Tremp 

Tel.: 973 653 470 

A/e: epicentre@pallarsjussa.cat 

Web: https://www.pallarsjussa.net/epicentre

Estació d’esports i natura del Pirineu

Plaça del Ferrocarril s/n (ubicació Google Maps)

25500 La Pobla de Segur 

Tel.: 973 680 257 

A/e: turisme@lapobladesegur.cat 

Web: www.lapobladesegur.cat/turisme/oficina

Museu de la Conca Dellà – Parc Cretaci 

C/ del Museu, 4 (ubicació Google Maps)

25650 Isona 

Tel.: 973 665 062 

A/e: museucd@parc-cretaci.com 

Web: www.parc-cretaci.com

Casa de la Sal – Ajuntament de Baix Pallars 

C/ Sant Sebastià, 1 (ubicació Google Maps)

25590 Gerri de la Sal 

Tel.: 973 662 040 

A/e: ajuntament@baixpallars.ddl.net 

Web: baixpallars.ddl.net 

OBSERVATORIS DE FAUNA SALVATGE

La RNC de Boumort ha estat pionera en la utilització d’observatoris o aguaits per a 

l’observació i fotografia de la fauna salvatge. L’aguait del PAS de Boumort va entrar 

en servei l’any 2004 i va ser dels primers de Catalunya que responia a una visió moderna

dels observatoris de fauna: integrat en el paisatge, amb llum elèctrica i WC. 

Des d’aleshores, i una vegada iniciat el projecte de reintroducció del voltor negre al 

Prepirineu, ha permès gaudir de l’observació de les quatre espècies de voltors europees

a nombrosos birdwatchers i fotògrafs de natura. També s’hi observen altres espècies de 

rapinyaires, mamífers com la guineu o el cérvol, i ocells com l’escorxador. 

La reserva compta amb dos aguaits més que complementen l’oferta per a l’observació 

d’ocells carronyaires i de mamífers com el cérvol o el porc senglar, respectivament. 
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Les condicions per utilitzar el servei d’observatoris de fauna de la RNC de Boumort són:

• Per fer ús dels observatoris de fauna de la RNC de Boumort cal disposar del permís 

corresponent. Per aconseguir-lo, s'ha d’enviar el formulari de sol·licitud que trobareu 

al web de la Reserva per correu postal a l’adreça de la Reserva, o per correu electrònic 

a l’adreça següent: rncboumort@gencat.cat.

• Cal pagar una taxa d'utilització de l'observatori per persona i dia, en concepte de 

l'execució de permisos per fotografiar o filmar fauna salvatge des d'un observatori fix 

en una reserva nacional de caça. La carta de pagament serà enviada al sol·licitant, 

una vegada acordada la data de visita.

• Els diners que es recapten amb aquesta taxa reverteixen en el funcionament de la 

Reserva i de l'observatori, mitjançant l’aportació d’aliment, el manteniment de les 

instal·lacions i la conservació de les espècies. Això implica que es vigili aquesta àrea

i l'activitat dels mateixos observadors.

• El període hàbil per fotografiar és de dilluns a dissabte (exceptuant els festius) durant 

tots les mesos de l’any, sempre que les condicions d’accessibilitat ho permetin i que hi 

hagi disponibilitat de places. Els horaris es poden modificar segons l'època de l'any.

• Cal cedir una còpia de les fotografies que puguin tenir valor científic (individus marcats

o amb problemes físics, observacions d’espècies molt escasses, etc.), així com una 

fotografia de cada reportatge, per als arxius de la Generalitat de Catalunya.

EMPRESES DE GUIATGE AUTORITZADES

Les visites guiades són la millor manera de gaudir de la fauna de la Reserva de forma segura 

tant per al visitant com per a les espècies animals, alhora que permeten aprofitar el 

coneixement dels professionals i generen un retorn cap al territori.

L’any 2015 la Junta Consultiva de la RNC de Boumort va aprovar un procediment per a 

l’autorització d’activitats recreatives guiades a la Reserva. En virtut d’això, cada any 

s’autoritzen un conjunt d’empreses (al voltant d’una desena) que poden oferir aquest tipus 

de visites (consulteu-ne el llistat a www.pallarsjussa.net/Pdfs/brama.pdf). Com que cada 

empresa té les seves particularitats, val la pena consultar quina és la seva oferta cas per cas.

Les empreses que vulguin disposar d’aquesta autorització han d’omplir un formulari 

establert a l’efecte, i han d’adjuntar una memòria descriptiva de les activitats que vulguin 

dur a terme, una declaració de la disponibilitat de mitjans, i els justificants de les 

acreditacions o permisos necessaris per a exercir el tipus d’activitat que proposin.

En un futur proper es preveu treballar per a potenciar la capacitació de les empreses 

autoritzades i incrementar la qualitat dels serveis que ofereixen.
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http://www.pallarsjussa.net/Pdfs/brama.pdf
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Aquest darrer capítol és per si us heu quedat 

amb ganes de saber més. Els continguts de la 

guia han estat volgudament breus, però el 

turisme d’observació de fauna salvatge és 

una temàtica que dona molt de sí. 

En aquest recull us presentem alguns manuals 

de referència sobre ecoturisme i turisme de 

fauna, pàgines web que us poden ajudar 

i un darrer apartat per si voleu emprendre 

iniciatives al Pallars Jussà i al Boumort.

5. INFORMACIÓ I 

RECURSOS ADDICIONALS

Tot surt del gran llibre
de la Naturalesa.
Antoni Gaudí, arquitecte
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5.1. Manuals de referència sobre ecoturisme i turisme de fauna

Els manuals i referències següents s’han utilitzat per elaborar aquesta guia i consultar-los us 

pot servir per ampliar o aprofundir en alguns aspectes que hem tractat de manera general i 

introductòria. Els agrupem en quatre temàtiques principals.

TURISME D’OBSERVACIÓ DE FAUNA SALVATGE

DALMAU SANMARTÍ GEA365 (2016). Anàlisi de la situació del turisme de fauna a Catalunya. 

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central (projecte Leader Vida Silvestre). 

[pdf disponible]

DALMAU SANMARTÍ GEA365 (2017). Turisme de fauna i allotjaments rurals. 

Guia d’iniciació. Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central (projecte Leader

Natura). [pdf disponible]

DEINET, S., IERONYMIDOU, C., MCRAE, L., BURFIELD, I.J., FOPPEN, R.P., COLLEN, B. AND 

BÖHM, M. (2013). Wildlife comeback in Europe: The recovery of selected mammal and

bird species. Final report to Rewilding Europe by ZSL, BirdLife International and the

European Bird Census Council. London, UK: ZSL. [pdf disponible]

GUIDEX. Código Ético de la Asociación de Guías Ornitológicos y de Naturaleza de 

Extremadura (GUIDEX). [pdf disponible]

JIMÉNEZ, I. (2018). Producción de naturaleza. Parques, Rewilding y Desarrollo local. 

Castellón: Tundra Ediciones. 

MCLUCKIE, M.; WIDSTRAND, S.; BIRNIE, N. (2014). Wildlife watching hides. A practical guide

2.1. Nijmegen: Rewilding Europe. [pdf disponible]

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2015). Buenas

prácticas para la observación de oso, lobo y lince en España. Madrid. [pdf disponible]

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2017). El 

turismo de naturaleza en España (y el turismo de observación del oso, lobo y lince). 

Madrid: publicaciones de la SGAPC. Núm. 9. [pdf disponible]

LIFE+IBERLINCE (2018). Guía básica para la observación responsable del lince ibérico.

[pdf disponible]

SEO/BIRDLIFE (2011). Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas Ambientales en Turismo 

Ornitológico. Madrid: Sociedad Española de Ornitología. [pdf disponible]

SEO/BIRDLIFE (2018). Código Ético para la Observación de Aves. Madrid: Sociedad 

Española de Ornitología. [pdf disponible]

TAPPER, R. (2006). Wildlife Watching and Tourism: A study on the benefits and risks of a 

fast growing tourism activity and its impacts on species. Bonn: UNEP / CMS Secretariat. 

[pdf disponible]

WORLD TOURISM ORGANIZATION (2014). Towards Measuring the Economic Value of 

Wildlife Watching Tourism in Africa – Briefing Paper. Madrid: UNWTO. [pdf disponible]

DISSENY D’EXPERIÈNCIES I PRODUCTES D’ECOTURISME

BASORA, X. I OMELLA, M. (2015). Experiències d’ecoturisme: del disseny al terreny. Guia 

pràctica per a entitats de custòdia del territori. Vic: Xarxa de Custòdia del Territori. 

[pdf disponible]

DE JUAN, J.M. (2004-2011). Ecoturisme: empresa i productes. Material didàctic de 

l’assignatura “Ecoturisme”. Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

DRUMM, A., RODRIGUEZ A., DANELUTTI, C., SANTAROSSA, L. (2016). Mediterranean

Experience of Ecotourism Manual. A guide to discover the MEET approach. Gland, 

Switzerland and Málaga, Spain: IUCN and Meet Network. [pdf disponible]

IUCN & KUONI (2012). Integrating Business Skills into Ecotourism Operations. IUCN and

Kuoni Group. [pdf disponible]

WORLD TOURISM ORGANIZATION (2011). Practical Guide for the Development of 

Biodiversity-based Tourism Products. World Tourism Organization.
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http://lcc.cat/wp-content/uploads/2017/08/projecte-analisi-de-la-situacio-del-turisme-de-fauna-a-Catalunya_1016.pdf
http://lcc.cat/wp-content/uploads/2018/01/turisme-de-fauna-i-allotjaments-rurals_guia-d-iniciacio_2017.pdf
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/europa/130925-studie-wildlife-comeback-in-europe.pdf
http://www.guidextremadura.com/app/download/2900280/C%C3%B3digo+%C3%89tico+de+GUIDEX.pdf
https://rewildingeurope.com/app/uploads/2014/09/Rewilding-Europe-Wildlife-watching-hides-A-practical-guide-September-2014.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/bp_oso_lobo_lince_tcm30-441194.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/seriemedioambienten9_turismodenaturalezaenespana_tcm7-464178_tcm30-481336.pdf
http://www.iberlince.eu/images/docs/material_divulgativo/web_IBERLINCE_GUIA_2018.pdf
https://www.seo.org/wp-content/uploads/2013/10/MBP_Turismo_Ornitologico.pdf
https://www.seo.org/wp-content/uploads/2018/09/Codigo_etico_aves_SEO_-2018.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/ScC14_Inf_08_Wildlife_Watching_E_0.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1882unwtowildlifepaper.pdf
http://www.xct.cat/mm/file/2015/2015_Guia_Ecoturisme_v_DEF_lq.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-045.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2012-032.pdf


ESTUDIS DE DEMANDA

ANDRADES, L. (2016). Turismo responsable: Un análisis exploratorio de su demanda

en España. Europarc-España. [pdf disponible]

CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA (2018). Observatorio de Ecoturismo en España. Asociación 

de Ecoturismo en España. [web]

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (2013). Plan de Marketing del Producto Ecoturismo

en España. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. [pdf disponible]

MOYANO, A. (2015). Turismo ornitológico. Málaga: Universidad de Málaga. Facultad de 

Turismo. [pdf disponible]

OBSERVATORIO DEL TURISMO RURAL (2017). Estudio sobre la demanda del turismo rural. 

Escapada Rural, EUHT CETT-UB i Netquest. [web]

INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI

HAM, S.H. (2014). Interpretación. Para marcar la diferencia intencionadamente. 

Asociación para la Interpretación del Patrimonio. [web]

INTERPRET EUROPE (2016). Cautiva a tus visitantes: Pautas para lograr la excelencia

en interpretación del patrimonio. Witzenhausen: Interpret Europe. Traduït al castellà per 

Jorge Morales. [pdf disponible]

LUDWIG, T. (2014). Guia d’interpretació. Compartint el patrimoni amb les persones. 

Werleshausen: Bildungswerk interpretation. Traduït al català per Evarist March – Natural 

Walks. [pdf disponible]

TILDEN, F. (1977-2006). La interpretación de nuestro patrimonio. Asociación para la 

Interpretación del Patrimonio. [web]

WARD, C.J., WILKINSON, A.E., CAHILL, J.S., SKINNER, S.M. (2012). Basic Interpretation

Learning System. Making connections: the essence of interpretation. California State

Parks. 2nd Edition. [pdf disponible]
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5.2. Pàgines web de referència

BLOGS I PORTALS ESPECIALITZATS EN ECOTURISME I TURISME DE FAUNA SALVATGE

Per terra, mar i aire: blogs.descobrir.cat/perterramariaire

El Ecoturista: elecoturista.com

Travel for wildlife: www.travel4wildlife.com

CERTIFICACIONS RELACIONADES AMB L’ECOTURISME

Carta Europea de Turisme Sostenible (Europarc-España): 

www.redeuroparc.org/actividades/carta-europea-turismo-sostenible

Marca Ecoturisme (Agència Catalana de Turisme):

act.gencat.cat/afiliacio-a-marques/afiliat-marques-act/ecoturisme

Iniciativa Iberaves (SEO/BirdLife): 

www.seo.org/en-el-campo/turismo-ornitologico/iberaves

CONGRESSOS ESPECIALITZATS EN ECOTURISME I TURISME DE FAUNA SALVATGE

Congreso Nacional de Ecoturismo: www.congresonacionaldeecoturismo.es

Encuentro NatureWatch: www.encuentronaturewatch.com

Fòrum ENS (Ecoturisme, Natura i Sostenibilitat a Catalunya): 

empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/turisme_sostenible

ENTITATS I ASSOCIACIONS

Rewilding Europe: rewildingeurope.com 

Soy Ecoturista - Asociación de Ecoturismo en España: soyecoturista.com

FIRES ESPECIALITZADES EN TURISME ORNITOLÒGIC I OBSERVACIÓ DE FAUNA SALVATGE

Delta Birding Festival: www.deltabirdingfestival.com

Doñana Birdfair: www.donanabirdfair.es

Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO): fioextremadura.es 

MADbird: www.madbirdfair.es

British Birdwatching Fair (BBF): birdfair.org.uk 
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http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/dossier_estudio_cets_dic2016.pdf
http://soyecoturista.com/observatorio
https://www.miteco.gob.es/va/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/club-ecoturismo-en-espana/marketing-producto-ecoturismo_tcm39-168783.pdf
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10691/TFG%20Turismo%20Ornitol%C3%B3gico.%20Adriana%20Moyano%20Luna.pdf?sequence=1
http://www.escapadarural.com/observatorio/estudios
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/es/publicaciones
http://www.interpret-europe.net/fileadmin/Documents/interpret_europe_engaging_your_visitors_es.pdf
http://www.interpret-europe.net/fileadmin/Documents/projects/HeriQ/the_interpretive_guide_2014_cat.pdf
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/es/publicaciones
http://www.parks.ca.gov/?page_id=24034
http://blogs.descobrir.cat/perterramariaire/
http://elecoturista.com/
http://www.travel4wildlife.com/
http://www.redeuroparc.org/actividades/carta-europea-turismo-sostenible
http://act.gencat.cat/afiliacio-a-marques/afiliat-marques-act/ecoturisme
http://www.seo.org/en-el-campo/turismo-ornitologico/iberaves
http://www.congresonacionaldeecoturismo.es/
http://www.encuentronaturewatch.com/
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/turisme_sostenible/
https://rewildingeurope.com/
https://soyecoturista.com/
http://www.deltabirdingfestival.com/
http://www.donanabirdfair.es/
http://fioextremadura.es/
http://www.madbirdfair.es/
https://birdfair.org.uk/
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5.3. Recursos sobre el Pallars Jussà i el Boumort

Atès que aquesta guia s’ha elaborat en el marc d’un projecte per fomentar el turisme de 

fauna al Pallars Jussà i al Boumort, tot seguit es mostren alguns recursos d’aquests territoris.

Pàgina web turística del Pallars Jussà

www.pallarsjussa.net

Experiències turístiques al Pallars Jussà (amb una secció sobre observació de fauna)

experiencies.pallarsjussa.net

Epicentre – Centre de visitants del Pallars Jussà

https://www.pallarsjussa.net/epicentre

Vine al Pallars, Viu el Jussà

www.viujussa.cat

Geoparc Mundial de la UNESCO Conca de Tremp-Montsec

www.projectegeoparctrempmontsec.com

Pàgina web turística de la RNC de Boumort 

(amb una guia de visita, una guia d’activitats, informació sobre la brama del cérvol

i una check-list de vertebrats) 

https://www.pallarsjussa.net/boumort

Observació de fauna a la RNC de Boumort (empreses autoritzades i observatoris)

https://www.pallarsjussa.net/ca/viu-la-natura/observacio-de-fauna-salvatge

GUIES, CATÀLEGS I MAPES DEL BOUMORT I ESPAIS NATURALS PROPERS

ARMET, O. (2006). Guia de la Reserva de Boumort. Departament de Medi Ambient i 

Habitatge. 

CORTÉS, M. (2005). La Serra del Boumort i muntanyes veïnes. Guia excursionista. 

Valls: Cossetània Edicions. Col·lecció Azimut – 70.

EDITORIAL PIOLET. Serra de Boumort. Mapes excursionistes Oest-Est. Escala 1:20.000. 

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (2016). Mapa topogràfic de Catalunya 

1:25.000. Tremp – 35. 

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (2011). Mapa topogràfic de Catalunya 

1:25.000. Organyà-Boumort – 59.

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR I CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ (2017). 

Què pots viure a Collegats i Boumort? Catàleg d’experiències turístiques. 

[pdf disponible en català i en altres idiomes]

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR I CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ  (2017). 

Collegats i Boumort. Presentació del territori i manual de l’amfitrió. [pdf disponible]
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http://www.pallarsjussa.net/
https://experiencies.pallarsjussa.net/
https://www.pallarsjussa.net/epicentre
http://www.viujussa.cat/
http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/
https://www.pallarsjussa.net/boumort
https://www.pallarsjussa.net/ca/viu-la-natura/observacio-de-fauna-salvatge
http://www.lapobladesegur.cat/wp-content/files_mf/1516102459Cat%C3%A0legCollegatsBoumort2017Catal%C3%A0.pdf
http://www.lapobladesegur.cat/ca/fer_visitar/collegats-boumort/
http://www.lapobladesegur.cat/wp-content/files_mf/1516104136ManualAcollidaCollegats2017.pdf


Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels 
Programes de suport al desenvolupament local.

EL TURISME D’OBSERVACIÓ 

DE FAUNA SALVATGE

Guia de recursos i idees per a empreses i emprenedors


