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Introducció

 El Museu de Ciències Naturals de Barcelona impulsa una línia de recerca
orientada a descriure i a interpretar els fonaments evolutius que dirigeixen les
relacions entre reproducció, organització social, comunicació i explotació dels
recursos naturals en comunitats d’aus.

 Les recerques en quest àmbit estan consolidades a l’estació biològica de Can
Catà, dins el perímetre del parc Natural de Collserola. Unes 80 ha que
combinen gran diversitat d’ecotipus, tant des del punt de vista del relleu com
de la vegetació, idoni per a l’estudi dels mecanismes de selecció.

 En els darrers anys, ha guanyat consistència l’ús d’eines cartogràfiques i
d’anàlisi espacial per integrar el component territorial a les estructures de
reflexió conceptual.



Introducció
Àrea corresponent a la finca de Can Catà, a Collserola.



Software



Llenguatges



VISOR DE DADES



VISOR DE DADES

Objectius

Desenvolupar un visor web que permeti representar sobre un mapa
diferents tipus de dades relacionades amb l'estudi en ecologia evolutiva
que el Museu de Ciències Naturals de Barcelona duu a terme a la zona de
Collserola corresponent a la finca de Can Catà.

Algunes d'aquestes dades s'hauran de mostrar de forma dinàmica, és a
dir, en forma d'animació que evoluciona en funció del temps.

En definitiva, un mapa animat que il∙lustri l'avenç de l'activitat
reproductora dels ocells a partir de les dades gestionades pel SIG.



VISOR DE DADES

Requeriments específics

• Ha de permetre navegar pel visor amb les eines bàsiques de zoom, pan, etc.

• Ha de permetre interactuar amb el factor dinàmic (pausa, represa, 
seleccionar un punt en el temps...).

• Ha de permetre consultar informació d'un element concret.

• Ha de permetre actualitzar la informació a partir de la base de dades.

• Ha de representar la informació científica continguda en el SIG per mitjà 
d'una iconografia que respongui als interessos de la investigació en curs.
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Metodologia
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Preparació de les taules
SELECT cita.id_cita, cn.id_cn, cita.data, estats_cn.estat, estats_ordre.ordre, cita.subestat, 
estats_cn.descripcio, cita.t_aranya, cita.niu_aranya, cn.lon, cn.lat
FROM cita
RIGHT JOIN cnON cita.id_cn = cn.id_cn
LEFT JOIN estats_cn ON cita.id_estat = estats_cn.id_estat
LEFT JOIN estats_ordre ON estats_ordre.estat = estats_cn.estat
WHERE estats_cn.estat IS NOT NULL
ORDER BY cita.data;
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Exportació de taules de PostgreSQL a CartoDB



VISOR DE DADES
Vista per any



VISOR DE DADES
Vista per rang temporal
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Vista dinàmica
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Finestra d’informació

En fer clic sobre un element del mapa s’obre una
finestra amb informació que en conté la informació
corresponent.

En moure el cursor per sobre l’icona d’una caixa niu, 
se’ns mostra el seu número d’identificació.
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CÀLCUL DE RUTES

Objectius

Preparació d'un sistema que permeti, donats els punts concrets que caldrà
visitar, calcular les rutes òptimes a seguir a l'hora de realitzar el treball de
camp a la finca de Can Catà.



CÀLCUL DE RUTES

Requeriments específics

• Ha de permetre seleccionar diversos punts per on ha de passar
obligatòriament la ruta (Travelling Salesman Problem).

• Ha de permetre bloquejar rutes que per qualsevol raó siguin intransitables,
ja sigui de forma temporal o definitiva.

• Ha de permetre tant mantenir l'ordre de punts donat per l'usuari com
ordenar‐los de forma que el recorregut sigui el més òptim possible.
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Plantejament del problema

Prop de 80 hectàrees, amb una variació
d’altitud de més de 100 metres des del
fons de la vall fins a les zones més
elevades que l’envolten.

Quasi 200 caixes niu situades al llarg de
la xarxa de camins, la qual es va
ramificant de nord a sud.
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Edició de la capa de camins

S’ha retallat la xarxa de camins
corresponent a l’area de la finca de Can 
Catà.

S’hi ha afegit els camins que no estaven
digitalitzats.



CÀLCUL DE RUTES

Edició de la capa de camins

Alguns camins estaven formats
per diverses línies paral∙leles o
superposades que ha calgut
eliminar per evitar errors en el
càlcul de les rutes.
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Resultats
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Resultats



Conclusions

• S’han complert els objectius principals: Un visor que mostra de forma
dinàmica els períodes de reproducció a Can Catà i un sistema de càlcul de
rutes òptimes donats uns punts per on ha de passar (TSP).

• S’ha profunditzat en aspectes no previstos en un primer moment: Diversos
mapes amb diferents dades representades.

• Alguns aspectes encara es poden millorar: Possibilitat de connectivitat
autòmatica entre la Base de Dades i CartoDB.

• CartoDB és una eina en constant evolució que va incorporant noves
funcionalitats, el que suposa noves possibilitats en un futur pròxim.



CartoDB: Mapes de calor dinàmics


