
Entrega de premis  
26 de maig de 2022

a la botiga Oryx

El concurs es va dur a terme a inicis del 2022 i el 
jurat (representants de l’equip Seabird Ecology Lab) 
seleccionà 10 il·lustracions per cada categoria 
basant-se en el rigor, originalitat i capacitat 
divulgativa de l’obra.

Concurs creat i coordinat per Júlia Pujol Casado de l’equip Seabird 
Ecology Lab, amb el suport de Jacob González-Solís i la botiga ORYX

Les aus marines és un dels grups d’ocells més amenaçats 
del planeta que inclou unes 350 espècies d’arreu del món. 

Les seves poblacions han patit una davallada del 70% en els darrers 
setanta anys i actualment un 30% de les espècies estan globalment 
amenaçades. En el Mediterrani, moltes poblacions de les tres 
espècies de baldriga estan en vies d’extinció a causa de la introducció 
d’espècies invasores (gats, rates, etc.), la captura accidental en 
pesqueries com el palangre, el canvi climàtic, la sobreexplotació 
pesquera i la pèrdua d’habitat. 

El seu estat d’emergència requereix mesures urgents 
de sensibilització i conservació.

IL·LUSTRA LES AUS MARINES 
PER PROTEGIR-LES!

Aus marines en perill
Guanyadora categoria adults
Claudia Cárceles Román
Espècie au marina: Pinguinus 
impennis, Pterodroma magentae, 
Phoebastria irrorata i Ichthyaetus audouinii
Tècnica: aquarel·la

Ells també reben, cuidem la natura 
Guanyadora categoria joves
Alba Pérez Martí
Espècie au marina: Pelicà
Tècnica: llapis i rotulador

Obres seleccionades

SEABIRD IL·LUSTRA 2022

@SEABIRDECOLOGY

I SEABIRD ILLUSTRATION CONTEST

Aquest Delta Birding Festival, hi podreu 
veure exposades les obres seleccionades i 
les dues guanyadores de cada categoria.
 

En aquesta 1a edició del certamen hi va haver dos premis: un 
per cada categoria. El premi va ser material per observar ocells 
i bibliografia especialitzada en il·lustració de natura d’Oryx, 
la botiga de l’amant de la natura.

Des de l’equip de Seabird Ecology Lab de l’Institut 
de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de 
Barcelona (IRBio-UB) hem organitzat la primera edició 
del concurs d’il·lustració SEABIRD IL·LUSTRA. 

Aquestes 20 obres seleccionades van ser publicades 
a l’Instagram de @seabirdecology. Finalment, es 
decidí, per majoria de vots a partir de “m’agrades” 
el guanyador/a de cada categoria.  


