
 
 

 

FITXA DE MOSTREIG DE MOL·LUSCS TERRESTRES 

NÚM. DE MOSTREIG: DATA: 

TIPUS DE MOSTREIG:: 

EQUIP DE NATURALISTES (Nom, cognom) 

 

 

LLOC DE 
MOSTREIG 

 

TOPÒNIM 

COORDENADES 

ALTITUD 

DESCRIPCIÓ 
DEL LLOC DE 
MOSTREIG 

 

ORIENTACIÓ 

TIPUS DE SÒL 

TIPUS VEGETACIÓ 

HÀBITAT 

ALTRES 

RESULTAT 
DEL 
MOSTREIG 

NOM DE L’ESPÈCIE ABUNDÀNCIA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 

NÚMERO DE MOSTREIG: s’ha d’omplir un document per a cada punt de mostreig, ja que en 

el document es s’anotaran tots els detalls d’aquell lloc concret.  

TIPUS DE MOSTREIG: si s’ha fet un transsecte, o si s’ha mostrejat un punt concret. 

EQUIP DE NATURALISTES: cal fer constar els noms i cognoms de les persones que han fet 

la recollida i posteriorment identificació de les mostres. 

DATA: en el cas de les conquilles l’hora no afegeix informació útil de caràcter biològic.  

DADES DEL LLOC DE MOSTREIG: Per una banda, cal situar de la forma més precisa 

possible el punt de mostreig, i per altra banda, fer constar les característiques del lloc. 

- TOPÒNIM: si té algun nom conegut que permeti tornar al lloc (per exemple, la plaça Major 

al costat de l’Ajuntament)  

- COORDENADES 

- ALTITUD: l’alçada sobre el nivell del mar. 

- ORIENTACIÓ 

- TIPUS DE SÒL: es pot comprova si és calcari o silícic aplicant unes gotes d’àcid (diluït, 

preferiblement), suc de llimona o vinagre. Si es generen bombolles i s’alliberen gasos, és 

perquè el carbonat càlcic de les roques calcàries reacciona amb l’àcid i allibera CO2 . 

- TIPUS DE VEGETACIÓ: 

- HÀBITAT: 

RESULTAT DEL MOSTREIG: La identificació de les espècies es farà de retorn a l’aula, i a 

mesura que es vagin identificant les mostres caldrà anotar al document: 

- ESPÈCIE: identificada a partir de les eines en paper o digitals disponibles  

- ABUNDÀNCIA: el número d’individus de la mateixa espècie trobats a un mateix lloc.  

 

COM OBTENIR LES COORDENADES: 

- Busquem la localització mitjançant Google Maps 
- Obrim WhatsApp o una altra app de missatgeria 
- Compartim amb alguna persona la nostra ubicació, esperant uns segons per a què sigui el 

més acurada possible. 
- Obrim la ubicació compartida amb Google Maps. 
- Busquem i copiem les coordenades de la ubicació compartida. 

COM OBTENIR L’ALTITUD: 

- Un cop tenim les coordenades, podem saber l'alçada sobre el nivell del mar de la nostra 
ubicació utilitzant algun web i enganxant les coordenades de la ubicació. Us recomanem 
https://www.freemaptools.com/elevation-finder.htm, tot i que haureu de canviar algunes de 
les comes per punts. 

https://www.freemaptools.com/elevation-finder.htm

